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భవముం: ఒకోతచోట నేలమీద పడకముంటాడ, ఒకోతచోట మెతతన పూలపనప మీద పడకముంటాడ. 

ఒకోతచోట కూరగాయల తముంటాడ; ఒకోతచోట గొపప బయరప అనానల తముంటాడ. ఒకోతచోట 
బముంతన ధరిసత డ; ఒకోతచోట అదుద్భుతమెనన వసత స ల ధరిసత డ. పటట దలతో దననన్నైనా సధిముంచలన 
అనకననవాడ ఇక దు:ఖానన, సఖానన లెకతముంచడ.

సల యథా ఏక ఘన, వాతేన న సమీరత
ఏవముం నముంద పసముంసస న సమముంజముంత పముండిత

సఘనమెనన పరశతముం ఎలా అయితే గాలక అలాల డద, అద విధముంగా వివేకముం కలవాడ నముంద వలల గాన, పపశముంస వలల గాన 
విచలతడ కాడ.

ఒకచో నేలన బవశళముంచ నొకచో నొపపరు బసూ సజజపెన
నొకచో శకమలారగముంచ నొకచో నతతదషట శలరదనముం
బకచో బముంత ధరిముంచ నొకొతక తఱిన్ యోగారముంబర శపణ లె
కతక రానయడ కారర సధకడ దు:ఖముంబున్  సఖముంబున్  మదన్ 

సముంసతదత మసూలముం
(భరత దహరి) 

తెలగు అనసరణ
(ఏనగు లక్ష్మణ కవి) 
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విజజన ఖనల
తతయర కళళ్ళ మసూసకన ఏద ఆలచిసత ననటల  కూరుచనానడ.  

"ఏముం చసత నానవ తతయర?, ఏద దీరరముంగా ఆలచిసత ననటల నానవ?" అడిగాడ రామ. వాడ
పసతకాల చదవ, చదవ పతకాలప జోకలన బాగా అరర్థీముం చసకముంటనానడ ఈ మధర. 
"ఏముం లేదురా!  మా ఇముంటిక,  గొడల చవిడిక పెనకపప దముంతో వేదద్ద మా అన ఆలచిసత నానన"

అనానడ తతయర చిలపగా. 

"దనదమముంద,  చకతన బోద గడిడ్డి కపపతే సరి.  ఏడెనమదళళ్ళ పట ఇముంటల ఏ.సి.  పెటట కనే
అవసరముం  ఉముండదు"  అనానడ  శఖరముం.   శఖరానక  పరారవరణముం  గురిముంచిన  శపదద్ధ  ఎకతవ.

"మనముం  అముందరముం  ఏద  ఒక  విధముంగా  పరారవరణానన  పడ  చససూతనే  ఉనానముం.  అటాల
ఉముండకూడదు" అన శఖరముం వాదసత ముంటాడ ఎపపడ. 

"బాగుముంటముంద గాన,  బోద గడిడ్డి సరిపోన వాళళ్ళక అముందుల పేరుకనే దుమమవలల ఎలరీజల,

తమమలసూ మొదలెనతెన" అముంద బామమ, ఎకతడినముండో వచిచ కూరుచన. 

అముంతలనే  గటిటగా  తమమకముంటసూ  వచిచముంద  శలక.  శలకక  చిననపపటినముంచ  రకతముంల
ఇసనఫిలల్స్   ఎకతవ.  చీటిక  మాటిక  తమమల  వససూతనే  ఉముంటాయి.  శలక  తమమలన
చసూడగానే అకతడనన వాళలముంత నవశల చిముందముంచరు. 

"నవశముండి,  నవశముండి.  మీక నవశలాటలాగానే ఉముంటముంద.  తమమన వాళళ్ళక గద,  తెలసద,

అముందుల  కషటముం?!  హాచ,  హాచ,  హాచ,  హాచ!"  అముంటసూ  ఆపకముండ  నాలగు  తమమల
తమమముంద శలక. 

"మనముం తనే ఆహారముంలనసూ,  పీలేచ గాలలనసూ,  తగే నళళ్ళల కూడ రకరకాల టాకల్స్న్ ల
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ఉముంటనానయి.  శరీరాల  వాటినేమీ  అనకముండ  లపలక  రానసత నానయి.  పపముం  బోదగడిడ్డి
మాతపమే చెడ చసిముంద ఏమ? టాకల్స్న్ ల కముంటే ఎకతవా అద?!" గొణగాడ శఖరముం. 

"టాకల్స్నలముంటే గురతచిచముంద.  రకతముంల చరిన విష పదరార్థీ లన గురితముంచముందుకగాన ఆ రకతప
నమసూనాలలముంచి ఇన్ ఫప రెడ్ కరణాలన పముంపముంచి,  దనలముంచి బయటిక వెలవడే  కరణాలన
పరిశీలసత రు.  దీన  కోసముం  ఈ  మధర  లేసరలన  వాడతనానరు.  ఈ  విదరన  సపకోటససతపీ
అముంటారు.   సపకోటససతపీక  మముంచి  పనాద  వేసిన  శసత సవేతతలల  ఒక  భరతీయుడ  కూడ
ఉనానడ. ఎవర చెపపకోముండరాప, చసూదద్ద ముం, పలలలసూ?!"  అనానడ తతయర. 
" స.వ.రామన్ " టకతన చెపపముంద శలక.  "స.వ.రామన్ సపకోటససతపీల చసిన పరిశోధనలక
గాన ఆయనక 1930 వ సముంవతల్స్రప నబెల బహమత లభముంచిముంద.  ఆయన కనకతనన
విషయనన 'రామన్ ఎఫెకట' అముంటనానరు శసత సజజల. 

"అవన.  ఇముంతక రామన్ ఎఫెకట అముంటే ఏమటి తలల? !" అడిగాడ తతయర. 
"అద.., అద..,” అముంద శలక. అముందరసూ నవాశరు. 

"ఏదెననా  వసత వలక  ఎలెకోటస-మారగనటిక  కరణాలన  పపసరిముంపజసినపపడ,  ఆ  కరణాల
వసత వలన  ససూక్ష్మ  కణాలన  తక,  పలవెనపలక  విరజిమమబడతయి.  ఆ  కపమముంల
కొననసరుల  అవి తమ శకతన కోలపతయి. కొననసరుల  వసత  కణాలలముంచి శకతన గపహిసత యి కూడ.

అటాల  ఫోటానలల  వచచ  శకత  మారుపన  బటిట,  ఆ  వసత వలన  కణాల  ఏమటనేద
కనకతనేముందుక వల ఏరపడతముంద.  కరణాల ఇలా విరజిమమబడతసూ తమ దెనరరర్ఘ్యతన
మారుచకోవడ ముం రామన్ ఎఫెకట అనమాట" చెపపడ శఖరముం.  

"అవనాప  శఖరముం,  చలా  బాగా  చెపపవ.  ఆకాశనక  నలముం  రముంగు  రావటముం  వెనక  కాముంత
కరణాల ఇలా విరజిమమబడటముం ఉముంద.  బయటిక వచచ కరణాలల  శకత  మారుపల ఉముంటే
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దనన రామన్ సతటరిముంగ్ అన, అలా శకత మారుపల లేనపపడ దనన 'రేల' సతటరిముంగ్ అన 
పలసత ముంటారు" చెపపడ తతయర. 
"హముం,  ఇదముంత ఇపపడ ఎముందుక చెబుతనానవ?"  అడిగాడ బముంట.  వాడ అముందరిలక 
తెలవెనన వాడ. 

"ఎముందుకముంటే  1928  ఫిబబ్రవరి  28 వ  తేదీన  స.వ.రామన్  తన  పరిశోధనా  ఫలతలన
వెలవరిముంచడ.  దనన గురుత చసకముంటసూ పపత ఏడదీ ఫిబబ్రవరి  28 న మన దశముం 'జతీయ
సననల్స్  దనతల్స్వముం'  గా జరుపకముంటముంద.   ఆ రజన అముందరముం మన జీవితలల   సననల్స్
తెచిచన మారుపలన గురుత చసకముంటాముం. ఈ మాసమముంత శసత సజజలన, వాళళ్ళ కనగొనన విజజన
అముంశలన సమరిసత మననమాట. అముందుక!"  నవాశడ తతయర. 
"నాక సననల్స్ ఇషటముం లేదు. తెలగే ఇషటముం" అనానడ బముంట మదుద్ద గా.  

"మా నాయనే!. నాకూతడ తెలగే ఇషటముం. తెలగులననతే కథలముంటాయి!" అముంద బామమ. 
"కథల,  ఆటపటల,  శసత సజజనముం,  సమాజిక జజనముం,  భష జజనముం,  అనన  కావాలల్స్ముందగా,

మనషక?!  దన పపధానరత  దనద.  ఏదలేకనాన  జీవితముంల  చలా  కోలపతముం!"  అనానడ
తతయర, మళళ్ళ  ఆలచనల పడతసూ. 

విజజనశసత స నన నలపేముందుక జీవితనన వెచిచసత నన శసత సజజలముందరిక సనన్ల్స్ డే శుభకాముంకలతో,

కొతతపలల బదముందముం. 

   నేన కొతతగా కనకతననద ఏమీ లేదు; సదషటముంచిముందీ ఏమీ లేదు.  నా పూరీశకల భుజల 
   పెననముండి మరిముంత దసూరముంగా, మరిముంత సపషటముంగా చసూడగలగానముంతే  ” -ఆలల్బరట ఐన్ సటన్
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పచచకల
రచన:శమత అనరాధ నాదెళళ్ళ, పోరముంక, కదషషజిలాల .

ఆరజ బటట  నదబ్ర  లేచసరిక  ఇముంటి పపహరీ
గడ  మీద  నముండి  పపకతముంటి  వాళలతో
మాటాల డతోముంద  అమమమమ.  బటట క
ఆశచరరముం వేసిముంద.  ఆ ఇముంటల ఎవరుముంటారు?

తన వచిచ ఇనానళనళముంద కద,  ఇపపటిదకా
ఆ ఇముంటలవాళళ్ళ ఎవశరసూ తనక కనపముంచనే
లేదు! 

కొదద్ద సపటిక అమమమమ కబురుల  పూరితచసకొన

లపలక  వచిచముంద  కద,  అపపడ  ఆవిడ
చతల అరటికాయల కనపముంచయి బటట క.

'అవేమటి?  ఎకతడివి?'  అముంటసూ  పపశనల
వేసడ అమమమమన.

‘పపకతముంటి  జయమమమమ  వాళల  ఇనానళసూళ్ళ
ఊరెళళ్ళరు  కద,  పపదుద్ద నేన  వచచరు.  వాళల
పెరటల కాసయట, అరటి కాయల. మనక
కొనన ఇచచరు.  వాళల మనవడ,  మనవరాల

   బటట  కథ
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రేప  వసత నానరుట,  ఇలలముంత  శుభబ్రముం
చయిముంచకముంటనానరు.  పలలల  వచచక
వాళలన  మనముంటిక  తీసకొసత నముంద
జయమమమమ.  చిటిట,  దవదులతో  పట
వాళళ్ళ కూడ నతో కలసి ఆడకముంటారు.’ 

అమమమమ మాటలతో బటట క కొక్రొతత  ఉతల్స్హముం
వచిచముంద.  కొతత  సనహితలొసత నానరనమాట!

మధారహాననకలాల  కొముంచెముం హడవడి వినపముంచి
పపకతవాళల  ఇముంటి  వెనపగా చసూసడ.  ఓసరి
వాళళ్ళముంటికే  వెళల  చసూసి  వదద్ద మన  కూడ
అనకనానడ.  ఆ  మాటే  పెనక  అనేసడ;

కాన అమమమమ వెళలదద్దముంద:  ‘వాళళ్ళ ఈ పూటే
కద  వచిచముంద?!  ఇలలముంత  సరుద్ద కనే
హడవడిల ఉముంటారు.  నవశ  వెళల  అడడ్డిముం
పడక. రేప కలవచచలే  అన’ .

సయముంతపముం  నాలగవతోముంద.  పపకత
వాళళ్ళముంటల జయమమమమ కాబోల, పెదద్ద పెదద్దగా
ఏద అముంటముంద కమలమమతో.  చిటిట  అకతడే
ఉముంద, కమలమమ వెనకే.  

అద చసూసి బటట క ధనరరముం వచిచముంద.  చిటిటన
పలచడ.  గడ పపకతగా నలబడి ఏమెనముంద‘ ,

ఎముందుక.  జయమమమమ  గటిటగా  మాటాల డ-

తోముంద?’ అన అడిగాడ. 

"ఇకతడ  వళల  ఇముంటి  వరముండల పచచకల
గసూడ  కటాట యి!  పచచకల  గొడవ
చసత నానయన,  ఆ గసూడన తీసయరమముం-

టనానరు" చెపపముంద చిటిట. 

బటట  గబగబా ఇముంటలక పరుగతత డ. వాడి
వెనకే రెయినల్బ గాడ కూడ. 

బటట  అమమమమ  దగగ్గరిక  వెళళ్ళ  అడిగాడ:

‘అమమమామ,  మనముం  ఆ  పచచకలన
తెచచకముందముం!’  అన.  అమమమమ  నవిశముంద.

‘అవి  రెయినల్బ  గాడి  లాగా  మనముం
రమమముంటేన,  ఊరికే తీసకొసతన వసత యన-

కనానవా బటట ? మనముం దగగ్గరిక వెళళ్ళమముంటే
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చల-  అవి  ఎగరిపోతయి!  జయమమమమ
వాళల  ఊళల  లేరు  కద,  అముందుకన  వాళల
బాలతనల  గసూడ  కటట కనానయవి.

ఇపపడ  వాటిన  మనముం  అకతణషముంచి
ఇకతడిక  తెచిచనా  కూడ  అవి  ఉముండవ.

చెలాల చెదురెనపోతయి  అముంద’ .  బటట క
దగులేసిముంద. 

ఇముంతల  జయమమమమ  బయటిక  వచిచముంద.

ఆవిడ వెముంటే కమలమమ, ఓ పచచక గసూడన
తీసకొచిచ  గేట  బయట  పెటిటముంద.  మళళ్ళ
ఇదద్దరసూ ఇముంటలక వెళళ్ళపోయరు.

బటట  అమమమమ వముంక చసూసి, ‘జయమమమమ
ఇముంటలక  వెళలపోయిముంద  కద,  నేన
తెచచకముంటా  అమమమామ,  అ  గసూడన?!’

అనానడ గుసగుసగా. 

‘పరుగువాళలతో గొడవల తెచచకోకూడదు
బటసూట!  సరే పోనలే,  మముందు దన దగగ్గరిక
వెళళ్ళ చసూసిరా ఓసరి- గసూటల ఏవెననా పచచక
పలలలనానయేమ!’  అముంద  అమమమమ,
సముందహిససూతనే.  బటట  నమమదగా ఆ గసూడ
దగగ్గరక  వెళళ్ళడ.  వాడిన  గేట  బయట

చసూససూతనే  చిటిట  కూడ  పపకతముంటి  గేటలముంచి
బయటకొచిచముంద.  ఇదద్దరసూ  కలసి  చసూసత  ఆ
గసూటిల బులలబులల పచచకల ఉనానయి! 

బటట క  బోలెడ సముంతోషముం వేసిముంద.  అసల
పచచకలన  వాడ  ఎపపడ  చసూడలేదు.

ఇపపడ  ఇముంత  దగగ్గరగా  నజముం  పచచకలన
చసూసత ముంటే  వాడిక  చలా  చలా  థబ్రలలముంగా
ఉముంద. అమమమమ దగగ్గరక పరుగతత డ మళళ్ళ.

‘అమమమామ, ఆ పచచకగసూటల బుజిజ
పలలలనానయి.  మనముంటలక తెచిచ పెముంచదముం
అమమమామ  అనానడ  ఆశగా’ .  దముంతో
అమమమమ మణ కూడ వాకల దకా వచిచ, ఆ
గసూటిన తీసకన తతమమ గద వరముండల
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పెటిటముంద. ఆ పెనన వముంటిముంటల కూరల కోసమన
ఉనన  ఓ  వెదురు బుటటన  ఖాళ చసి,  దనన
అకతడ  తగలముంచి,  దనల  ఆ  పచచకల
గసూడన  పెటిటముంద.   పపకతనే  చినన  పళలముంల
కొనన గముంజల కూడ పెటిటముంద. 

తతయర వచచక ఆ పచచకల పోషణ
గురిముంచి  అడగాలన  ఎదురుచసూసత నానడ
బటట .   తతయర రాగానే తతయర‘ ,  ఈ
రజ నవశ,  నేన సనకలముంగ్ క వెళలటముం లేదు.

మనక ఒక పెదద్ద పన ఉముంద, రా, చసూపసత న’

అముంటసూ  ఆయనన  లాకతపోయి,  పచచక

పలలలన చసూపముంచడ. 

ఇముంటలక  ఇముంకో  కొక్రొతత  సముందడి  వచిచముందన
తతయరక  సముంతోషముం  వేసిముంద.  ఆయన
సననముం  చసి  కాఫీ  తపగ  తీరిగాగ్గ  వాటిన
పరిశీలముంచరు: 

‘మముందుగా  మనముం  ఈ  పచచకలక
తనేముందుక కొనన ధానరముం గజల, మముంచినళల
ఒక  పళలముంల  పెటిట,  వెముంటనే  ఇకతణషముంచి
వెళలపోవాల.  వాటి  అమామ,  నానన
వెతకతముంటసూ ఉముంటాయి వాటికోసముం  అన’

చెపప  అముందరిన  తీసకన  మముందు
వరముండలక వచచరు తతయర.
‘తతయర, వాటిక మనముం ఏముం తనపముంచల?

అసల  నాక  పచచకల  గురిముంచి  ఏమీ
తెలయదు,  వాటి గురిముంచి అనన విషయల
చెపప తతయర  బటట  కతసూహలముం చసూసి’

తతయర  హషరుగా  చెపపటముం
మొదలెటాట రు.  అముందరసూ  ఆయన  చటసూట
చరారు. 

‘ఏవెననా గముంజల పెటటచచ.  అవెనతే  మొకతల
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మొదళలల చినన  చినన  పరుగులన  ఏరుకన
తముంటముంటాయి.  మా చిననపపడ ఊరముంత
బోలెడ పచచకల ఉముండేవి.  కరెముంట తీగల
మీద బారులగా కూరుచన కచకచమన అలలరి
చససూత  ఉముండేవి.  మా పలెలటసూళల  రెనతలముంత
వాళల  ఇళల  మముందు  ధానరప  కముంకలన
గుతత లగా వేపలాడగటేటవాళల . ఈ పచచకల,

వేరే  రకాల  పక్షుల  కూడ  వచిచ,  వాటిన
తముంటసూ, ఇలలముంత సముందడి చససూత ఉముండేవి. 

ఇళల మధర పెరిగే పచచకల కొనన ఉముంటాయి;

అవి  ఏవి  అముందుబాటల  ఉముంటే  వాటిన
తముంటముంటాయి.  చిననపపడ మా భోజనాల
అయరక, పెరటల బావి గటట న ఖాళ గననల,

కముంచల పెడితే,  వాటి చటసూట ఉనన అననముం

మెతకల  ఏరుకన  తనేవి  ఇవి.

సధారణముంగా  పెముంకటిళల  చసూరులల  గసూళల
కటట కొన ఉముండేవి ఇవి.  వాటి కచకచ శబాద్ద ల
"ఎముంత  బావముండేవ!”  వాటినే  విముంటసూ
పెరిగేముం, మేమముంత. 

ఇపపడ మటక ఈ పచచకల ఏమముంత
ఎకతవగా  కనపముంచటముం  లేదు.  పోయిన
ఇరవెనఐదళలల  పచచకల  సముంఖర  దదప
సగానక సగముం తగగ్గపోయిముందట! ఇపపడిపపడే
అముందరసూ  అనకముంటనానరు,  వాటిన
సముంరకముంచకోవాలన. 

మీకో తమాష చెపపనా?  ఈ మధర  ఉతతర
పపదశ,  ఒరిసల్స్  లాటి  రాషటస లల  పచచకలన
జగపతతగా కాపడ కనేముందుక వాటిక పెళలళల
కూడ చసరు కొముందరు. వాటి కటముంబాలన
సముంరకముంచి వాటి సముంఖరన పెముంచముందుక కదష
చసత నానరు. 

పచచకల  పపతేరకత  ఏముంటముంటే,  అవి
పలెలలలనసూ,  పటటణాలలకూడనసూ  జీవిముంచ-

గలవ.  అవి ఉముండే వాతవరణానన  బటిట,  ఏ
ఆహారముం అముందుబాటల ఉముంటే ఆ ఆహారానన
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తన జీవిముంచగలగే తెలవెనన పక్షులవి. 

ఆడ పచచకలేమ లేత గధుమ రముంగుల
ఉముంటాయి;  మగ పక్షుల నలప,  తెలప,

గధుమ  రముంగులల-  పపతేరకముంచి  కనబడే
చరలతో ఉముంటాయి. 

పచచకల గనక  దరికతే,  వాటిన పలల ల,

గుడల  గసూబల,  గపదద్దల  ఎతత కపోయి
తనేసత యి!  కొముందరు  మనషుల  కూడ
పచచక  మాముంసనన  వముండకన  తముంటారు’

అన  తతయర  చెబుతముంటే  ఆ  వివరాలన
అముందరసూ శపధద్ధగా వినానరు. 

'తతయరక ఎనన విషయల తెలస!’  అన
బటట  మరిసిపోయడ.  "అమమక చెపపల.

రెయినల్బ  గాడితో  పట  పచచక  పలలలన
కూడ పెముంచతనానమన చెపపల"  గరశముంగా
అనకనానడ.

‘అవి  ఎపపడ  పెదద్దవతయి  తతయర?’

ఆతపముంగా అడిగాడ. 

‘పచచక  గుడలలముంచి  11  రజలల  పలలల
బయటిక వసత యి. అయితే పటటగానే వాటిక

రెకతల  ఉముండవ.  రెకతల  పెరిగేముందుక
కనసముం  రెముండ  వారాల  పడతముంద.  ఆ
తరాశత అవి మెలలగా గసూడన వదల ఎగరే
పపయతనముం చసత యి. ఆ పపయతనముంల ఒకటి -
రెముండ  రజల  పూరితగా  నేల  మీద
తరుగుతయి కూడ.  అటాల  ఒక వారముం పద
రజలల  సశముంతముంగా  ఎగరే  శకత
వసత ముందనమాట వాటిక. 

అయినా అవి పెదద్దవెనతే ఎగరిపోతయి కద,

నతో పట ఉముండమముంటేనసూ, న వెనకే ఇముంటల
తరగమముంటేనసూ  అవి  తరగవ.   అయితే
వాటిన మన వరముండల రజూ చసూడలముంటే
ఒక  పన  చెయరచచ.  రజూ  వాటికోసముం
గముంజల, మెతతన పముండ మకతల, చిననచినన
పరుగుల,  మముంచినళల  అముందుబాటల
ఉముంచితే మళల మళల మన బాలతనలక వచిచ
ఉముంటాయవి.  అయితే  అవి  గసూడ
కటట కననపపడ  దనన  మనముం
మటట కోకూడదు.  అవి  మళల  గుడల
పెడతయి,  కాన  రెయినల్బగాడిలాగా  నతో
ఆడకోవ  మరి  తతయర  నవశతసూ‘
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చెపపడ. 

అనన  గమనసత నన  తతమమ  మెలలగా  వళళ్ళ
దగగ్గరిక  వచిచముంద:  ‘ఏమరాప,  నా  వరముండల
పెటాట రు,  పచచకల గసూడ?  అవి అలలరి చసి
నా నదబ్ర చెడగొడతయి!’ అముంద. 

ఆవిడ మాటలక అముందరసూ నవేశశరు. ‘వాటి
అలలరి నక ఎకతడ వినపడతముంద అమామ?’

అనానడ  తతయర  గటిటగా,  తతమమక
వినపముంచటల . ‘నజమేరా!’ అముంద తతమమ. 
‘మీ వరముండల పలలల ఎకతవగా మసలరు
కనక పచకల బెదరిపోవ. అముందుకన అలా

ఏరాపట  చసన  అన  అమమమమ  ఆవిడక’

వివరముంగా చెపపముంద. 

బటట క  ఆరజ  చలా  సముంతోషముంగా  ఉముంద.

అముందరసూ వెళల క  తన కవితల పసతకముం  తీసి
పచచకల మీద ఓ కవిత రాసకనానడ:

అమమ పచచక గధుమ రముంగు,

నానన పచచక చరల నలప, తెలప,

పపయేమ గులాబ రముంగు! 

ఎకతణషముంచి ఎగరెగరచచయి? 

పపకదత వాటిన చసిముంద? 

తేన రముంగుల మముంచిముంద? 

మాటల, పటల, ఆటల వచచ!
అలలరి కూడ వాటిక వచచ!
ఇముంకా  ఏమట  రాయలన  అనకనానడ
గాన, నదబ్ర వచచసి వెళల మముంచముం మీద నదబ్రలక
జరిపోయడ.

(మగతద మళళ్ళ వచచ మాసముం ....)

  పచచకల రెనతల నేసత ల! మొకతలన ఆశముంచ చీడ పరుగులన అవి తన, పముంటలన కాపడతయి
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అతత  కోడళల కథ
రచన: మహముందబ్ర, ఆముంధబ్రపపదశ మడల  ససూతల , చెనేనకొతతపలల.

రముంగమమ చలా పేదరాల. ఆమె ఒకతగానొకత
కొడక మహష్ పటిట సముంవతల్స్రముం తరగకనే
భరత  చనపోయడ.  ఆనాటినముండి  ఆమె
కూల  చసకముంటసూ  కొడకన  సకముంద.

తన ఒకతపూటే తనాన,  కొడకన మాతపముం
పపత రజూ బడిక పముంపముంద. "నాయనా, బాగా
చదవాల,  మముంచి  ఉదరగముం  తెచచకోవాల

నాయనా.  మనక వేరే ఆసత ల లేవ"  అన
మముంచి మాటల చెపప బాగా చదవిముంచిముంద. 

మహష్ కూడ వాళళ్ళ అమమ చెపపనటల   బాగా
చదవాడ.  తెలవితేటల గలవాడ అన పేరు
తెచచకనానడ.  పోట  పరీకల రాసి మముంచి
ఉదరగముం  కూడ  తెచచకనానడ.  "ఇముంక
మన  కషట ల  తీరినటేల.  నవశ  కూలక
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పోనకతరేలదు.  జీవితమముంత దరాజ గా ఉముండ"

అన  కొడక  చెబతే  మరిసిపోయిముంద
రముంగమమ.

అయినా, అనన అనకననటల  సగతే ఇద
జీవితముం  ఎముందుకవతముంద?  మహష్ క  పెదద్ద
ఇముంటి  సముంబముంధముం  చసూసిముంద  తలల.  నల
తరిగేసరికలాల  వాడి పెళళ్ళ  జరగనే  జరిగముంద.

కోడల రతనమమ అముందముంగా,  సకమారముంగా
ఉముండేద.  'కొడకత  తగన  భరర'  అన
రముంగమమ సముంతోషపడిముంద. 

అయితే ఆ 'తగన భరర' రముంగుల తశరలనే
బయట పడడ్డి యి. రతనమమక పదుప లేదు.

ఎముంత  దరికతే  అముంత  ఖరుచ  పెటేటసత ముంద.

పెళళ్ళయిన  నాటినముండీ  మహష్  తన  జీతముం
డబుల్బల తెచిచ భరర  చతకే  ఇవశసగాడ.

ఆమె  అటసూ  ఇటసూ  చసూడకముండ  వచిచన
డబుల్బలన  మొతత నన  ఏ  నలకానల  ఖరుచ
పెటేటయ సగముంద. 

"ఇటాల  అయితే  ఎలాగ?భవిషరతత కోసముం
కొముంచెమెననా దచకోవాల కద?" అనపముంచద
రముంగమమక.  అయినా  కోడలన  మటక
ఏమీ అనకముండ,  ఆమెక నచిచన వముంటల
చసి పెడతసూ మరిపెముంగా ఉముండసగముంద.

కాన కోడలక మాతపముం అతత  తీరు సరిపోలేదు.

మసలమమ  మసల  వాసన  వచచద.

పరిశుభబ్రముంగా  ఉముండేద  కాదు.  అముందరిన
మటట కొన మటట కొన మాటాల డేద; చతల
కడకోతకనే వముంటపనక దగేద.  ఇక ఇరుగు
పరుగుల వసత ఏవేవ మచచటల  పెటేటద! 

అముంతేకాక,  తన  భరతక  తన  కముంటే  ఈ
రముంగమమ  అముంటేనే  ఎకతవ  ఇషటముం!  రజూ
ఆఫీసనముండి రాగానే తనతో ఒకత నమషముం
మాటాల డి,  మగత  సమయముం  అముంత
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అమమతోటే  మచచటల  పెడతడ!  తన
పలకరిసత  అలసిపోయినటల  మఖముం
పెడతడ  కాన  తలల  దగగ్గర  మాతపముం  చలా
సముంతోషముంగా,  అసల  ఆపకముండ
మాటాల డతసూనే ఉముంటాడ! 

చివరిక  కోడల  విసిగపోయిముంద.  టవ
సరియళళ్ళల  చసూపముంచ  అతత కోడళళ్ళ
పోటాల టల కూడ ఆమెన పపభవితముం చసి
ఉముండల:  అతతన  ఎలాగననా  ఇముంటినముండి
తరిమేయలన నశచయిముంచకననద. 

ఇక అపపటినముండీ  రముంగమమ ఏ పన చెపపనా
చయటముం మానేసిముందమె.  ఎపపడ  "నక
తముండి  దముండగ.  నవలల  మాక  ఏమాతపముం
పపయోజనముం  లేదు.  నవశ   ఏ
అనాథాశపమానకో  వెళలచచగా,  మా
సముంతోషనక ఎముందుక,  అడడ్డి గా ఉముంటావ?"

అనటముం మొదల పెటిటముంద. 

ఒకసరి మహష్ ఆఫీస పన మీద కారముంపక
వెళళ్ళన  సమయముం  చసూసకొన  అతతతో  పెదద్ద
పోటాల ట వేసకొన ఇముంటలముంచి బయటిక గముంటి
వేసిముంద.  

ఆ  రజనే  రముంగమమ  నశచయిముంచకననద:

'తనక ఇముంకా శకత  ఉననద;  ఇటాల  వళల  మీద
ఆధారపడి  ఉముండవలసిన  అవసరముం  లేదు-

తమ ఊరిక  వెళళ్ళ  సశతముంతపముంగా  ఉముండచచ'

అన. 

అయితే  ఆమె  అటాల  రెనలెకేతముందుక
వెళత ముండగానే,  కారముంపనముండి  ఇముంటిక  తరిగ
వసత నన కొడక ఎదురయరడ- "ఎకతడిక,

వెళత నానవ?"  అముంటసూ.  తలల  చెపపకనే
సముంగతనముంత గపహిముంచిన అతన "సరే, నవశ
ఊరిక  వెళళ్ళ"  అన  చెపప,  తన  మతప డ
పపవణ క  ఫోన  చసడ.  పపవణ  పోలస
అధికారి. 

అతన సముంగతముంత విన,  "మసల తనముంల
తలల  దముండప లన  చసూసకోవటముం  పలలల
బాధరత.  దనన  సకపమముంగా  నరశరితముంచన
వాళళ్ళ  శక్షారుర్హుల  కూడ!  నవశ  నేన
చెపపనటల  చెయిర.  మముందు  నా  దగగ్గరిక
వచిచ, రెముండ మసూడ రజల మా ఇముంటలనే
ఉముండ" అన ఏద చెపపడ.

తరాశత  కొదద్ద  సపటికే  పోలసల  రతనమమ
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ఇముంటి తలప తటాట రు:  "మీరు మీ అతతన
ఇముంటలముంచి  తరిమేసరన  వారత  అముందముంద
మాక. మీరు మా వెముంట సటషనక రావాల"

అన. 

రతనమమ కముంగారుగా భరతక ఫోన చసముందుక
చసూసిముంద.  కాన  మహష్  ఫోన  సిశచ  ఆఫ
చసకొన  ఉనానడ!  దముంతో  ఆమె  ఆ
రజముంత  పోలస  సటషన్ ల  గడిపముంద.

మరునాడ కూడ ఆమె సటషనలనే ఉముంద. 

అకతడి పోలసల ఆమెతో  "మీ అమేమ గనక
ననన  చిననపపడ  భరమనకొన  వదలేసి
ఉముంటే నవెశకతడ ఉముండేదనవి? రేప పపదుద్ద న
నక పటటబోయే కొడక, వాడి భరర ననన
భరముంగా బావిముంచి ఇముంటి నముండి తరిమేసత న
పరిసిర్థీత ఏముంటి?" అన రకరకాలగా చెపపరు. 

"ఆమె మముంచిద కాబటిట మా దగగ్గరిక రాలేదు.

వచిచ కేస పెటిట  ఉముంటే నతోబాట న  భరతన
కూడ  మేముం  అరెసట  చయలల్స్  వచచద.

ఆమెక  ఏదెననా  అయితే  మీ  ఇదద్దరిక  ఏళల
తరబడి  జనల  శక  తపపదు"  అన
భయపెటాట రు కూడ.

మసూడో రజ ఉదయముం పోలస సటషనక
వచిచన  మహష్  తనక  ఇదముంత  ఇపపడే
తెలసినటల  నటిససూత,  "అయోర!  మా అమమ
ఇముంత  పన  చసత ముందనకోలేదు.  న  మీదనే
పోలస కముంపలయిముంట ఇసత ముంద?! ఆమె పన
చెబుతనాగు!" అనానడ. 

అపపటికే హదదయపరివరతన చెముందన రతనమమ
"ఇముందుల  అతతమమ  తపేపమీ  లేదు.  అముంత
నేన చసిముంద!  పపముం,  ఈ వయసల ఆమె
ఎకతడననద,  ఎలా ఉననద! తన పోలసల
దగగ్గరిక  పోనే  లేదట!  నేనే,  పనక
మాలనదనన,  తనన  అరర్థీముం  చసకోలేక
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ఇముంటలముంచి  తరిమేసన"  అన  కళలనళళ్ళ
పెటట కననద.

పోలస  అధికారిగా  పపవణ  కూడ
భరారభరతలదద్దరిన  కూరచబెటట కొన  గటిటగా
మాటాల డడ. "మీ అమమ మీ సముంత ఊరికే
వెళళ్ళముందన  తెలల్స్ముంద.  మరారదగా  మీరిదద్దరసూ
వెళళ్ళ  అవిడన  ఒపపముంచి  ఇముంటిక
తెచచకముంటారా,  లేకపోతే మేమే మీ మీద
పూరితసర్థీ యి  కపమనల  కేస  వాపసకోవాలా?"

అన అడిగాడ. 

రతనమమ  చెముంపల  వేసకముంటసూ  "బుదద్ధ
వచిచముంద సర,  ఇక ఎననటిక  ఇలాముంటి పరిసిర్థీత
రానవశముం.  ఆవిడన  పవశలల  పెటిట
చసూసతముంటాముం" అననద. 

అద  రజన  వాళళ్ళదద్దరసూ  వెళళ్ళ  రముంగమమన
ఒపపముంచి  మళళ్ళ  ఇముంటిక  తీసకళళ్ళరు.  ఆ
తరాశత  ఇక  ఎలాముంటి  పరపచచల
లేకముండ అముంత కలసి మెలసి జీవిముంచరు.

పలచన హీన మానవడ పటి దలముంపక నషుష రకత లన్ 
బలకచనముండ గాన మత భసరుడెనన గుణ పపపూరుషడ-

పపలకల బలతబోవడ నబదద్ధగ, ఎటలన, వెలత కముండ ద
దలకచనముండగాన మరి దలతన నముండ ఘటముంబు భసతరా?!

అలపబుదద్ధ గల మనష పెదద్ద  చినాన తేడల లేకముండ ఇషటముం వచిచనటల  కఠినముంగా 
మాటాల డతసూ ఉముంటాడ గాన,  బుదద్ధ కశలత కలగన మముంచివాడ అటాల  ఊరికే నరు 
పరేసకోడ.  వెలత కముండ తొణకతముంద గాన నముండ కముండ తొణకదు కద!

భసతరా!

సమెత లేన మాట ఆమెత లేన ఇలల .
మానవలముండరు కాన మాటల నలచిపోతయి.

ఆల ఏడిచన ఇలల , ఎదుద్ద  ఏడిచన సదరముం మముందుక రావ.

 సమెతల!
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అనన-తమమడ
రచన: బ.రాజశశరి, 8 వ తరగత, ZPHS, కముంకణాలపలల, పపకాశముం జిలాల .

రామాపరముం జిలాల పరిషత ఉననత పఠశలల
శధర ,  మరళ అనే  అననదమమల  ఇదద్దరు
చదవేవాళళ్ళ. ఇదద్దరసూ అననదమమలే అయినా
వాళళ్ళ  పపవరతన  చలా  భననముంగా  ఉముండేద.

శధర ల సశరర్థీముం పల ఎకతవ అనపముంచద.

వాడ తనకముంటే చిననపలలలన బెదరిముంచవాడ;

పెదద్దలన  ఎదరిముంచవాడ;  ఎవశరిక  సహాయముం
చసవాడ కాదు. "సయముం చయొచచ కద!

ఏమౌతముంద?" అన ఎవరెననా అముంటే "నాకేముంటి
లాభముం?"  అనేవాడ.  వడితో  పోలసత  వడి
తమమడ  మరళ  బాగుముండేవాడ.

చిననవాళలముంటే కొముంత పేపమ,  పెదద్దలముంటే కొముంత
గౌరవముం ఉముండేవి వాడిక.  తోటివారిక సయముం
కూడ చసవాడ. 

టచరుల ,  పలలలతో  సహా  అముంత  తమమడిన
మెచచకముంటముంటే అననక కళళ్ళగా ఉముండేద.
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అయినా శధర  ఇతరులన  తపప  పటేటవాడ
తపప,  తన  పపవరతనన  మాతపముం
మారుచకనేవాడ కాదు.

ఇలా ఉముండగా ఒకసరి వాళళ్ళ బడి పలలలముంత
విహారయతపకన బయలదరారు. అముందరితో-

పట  వళలదద్దరసూ  కూడ  వెళళ్ళరు.  ఆ
యతపల శధర న ఎవరసూ పటిటముంచకోలేదు.

అసల  అతన  ఉనాన  లేనటేల  పపవరితముంచరు.

ఇక  మరళతో  మాతపముం  పపత  ఒకతరసూ
సనహముంగా  ఉనానరు.  అముందరసూ  వాడిపపకతన
చరి సముంతోషముంగా మచచటల  పెటాట రు.

అద చసూసి శధర క అముంతకముంతకూ బాధ
పెరిగ  పోయిముంద.  దరర్శనయ  సర్థీలాల  వదద్ద
కూడ,  అముందరసూ ఒక పపకతన నడిసత,  శధర

ఒకతడ మర పపకతన నడిచడ. భోజనాల
సమయముంల  కూడ,  అముందరసూ  కలవిడిగా
అకతడి  విముంతల-విశషల  గురిముంచి  కబురుల
చెపపకముంటసూ  చలా  ఆనముందముంగా  గడిపతే,

శధర  మటక  ఒముంటరిగా  కూరచన
కళళ్ళకముంటసూ భోముంచసడ. 

ఆ రజ సయముంతపముం  అముంత వెనకత  తరిగ
వసత నానరు,  బసల్స్ దగగ్గరిక.  పలలలముంత బాగా
అలసిపోయరు.  అయినా  గముందరగళముంగా,

గుముంపల  గుముంపలగానే  ఉనానరు.  శధర 
మటక  ఒకతడే,  ఏద  ఆలచిససూత,
నడసత నానడ.  ఉననటట ముండి  అతనక  ఒక
బముండ  కొటట కముంద.  రకతముం  ధారగా
కారసగముంద.  అయినా పపత ఒకతరసూ అతనన
చసూసి,  పపకతక తపపకొన వెళత నానరు తపప,
అతనక  సయముం  చసముందుక  ఎవశరసూ 
మముందుక రాలేదు. 

చివరిక  మరళయే  వాళళ్ళ  అననన  చసూసి,

"అయోర!  పెదద్ద దెబల్బ తగలముంద!"  అనే సరిక
అముందరసూ అకతడ గుమగసూడరు.  అముందరసూ
మరళ వెముంట ఉముండి వాళల అననన ఆసపతబ్రక
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తీసకొన వెళళ్ళరు.

గాయముం తగాగ్గక శధర  "చసూసవా,  ఎవశరిక 
నేనముంటే ఇషటముం లేదు!  ఇటాల ముంటి వాళలక నేన
మటక  ఎముందుక  సయముం  చెయరల?"

అనానడ తమమనతో, కోపముంగా.

అపపడ  మరళ  "నజమే  అననయర!
చసూశవా!  మన ముం  విహార  యతపక
వెళళ్ళనపపడ  నక  దెబల్బ  తగలతే  కూడ
ఎవశరసూ నక సయముం చయలేదు.  నవశ
"ఇతరులక సహయముం చసత నాకేముంటి లాభముం"

అముంటావగా,  అలాగే  వాళలముంత  కూడ
అనకనానరనమాట!  అద  తపప  కద?!

సనహ  సముంబముంధాలన  ఎవరిక  వాళళ్ళ  పెముంచి
పోషముంచకోవాలల్స్  ఉముంటముంద.  మనముం
మముందుక  పడి  సయముం  చసత,  వేరేవాళళ్ళ
కూడ  సమయముం  వచిచనపపడ  మనక
సయముం  చసత రు.  మముందుగా  మనముం
ఇతరులముందరిన  దసూరముం  పెటాట మనకో,

అపపడ  వాళళ్ళ  కూడ  మనలన  దసూరముం
పెడతరు" అనానడ. 

తమమడ  ఏమముంటననదీ  అరర్థీమెనన  శధర 
తనన  తన  మారుచకోవాలన
నశచయిముంచకనానడ.  "ఇకమీద  అవతల
వాళల  తీరున  పటిటముంచకోన.  నా  అముంతట
నేనగా  అముందరిక  సయముం  చసత న"

అనకనానడ. 

శధర ల వచిచన మముంచి మారుపన బడిల
పలలల కూడ తశరలనే గురితముంచరు. వాళలక
తెలకముండనే అముందరసూ మరళ పటల  సనహ
భవనతో మెలగసగారు. కొదద్ద నలల తరాశత
అననదమమలదద్దరసూ బడిల ఎముంత మముంచి పేరు
సముంపదముంచకనానరముంటే  'అబల్బ!  వళళ్ళన
చసూసత  ఎవరసూ  అననదమమల  అనకోరు-

మముంచి  ఫెపముండ్ల్స్  అనకముంటారు!"  అన
చెపపకోసగారు అముందరసూ.
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మారిన దముంగ 
రచన: చతరర, 7 వ తరగత, రిషీ వారలససూతల , మదనపలల, చితసూతరు జిలాల .

రాజీవ  అనే కరపవాడ  చకతగా చదవి,

చదువ  పూరతయరక  ఉదరగముం  కోసముం
వెతకతముంటసూ పటటణముం చరాడ.

అకతడిక  వెళలగానే  ఉదరగముం  దరుకతముం-

దనకనానడ; కాన దరకలేదు.

అటాల  కొదద్ద  రజల  గడిచసరిక  అతన
పటటణముంలన  జలాల్స్లక  అలవాట  పడడ్డి డ.

డబుల్బల  సరిపోక  మెలలగా  దముంగతనాలక
కూడ అలవాట పడడ్డి డ!

తశరలనే దముంగతనాల వలల వాడి దగగ్గర చలా
డబుల్బల పోగయరయి.  వాటిన చసూసకొన
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వాడ  మరినన  దముంగతనాల  చయటముం
మొదల పెటాట డ. 

తలల  దముండప ల ఫోన చసినపపడలాల  "నేన
బాగునానన-  పెదద్ద  ఉదరగముం  దరికముంద.  పన
చలా  బాగుముంద"  అన  చెపేపవాడ  వాడ.

దముంతో  వాళళ్ళ  పపముం  తమ  కొడక
పపయోజకడయరడన  అముందరిక  గొపపగా
చెపపకనేవాళళ్ళ.
అటాల  కొనన  నలల  గడిచయి.  అముంతల
ఒకరజన  రాజీవ  ఇముంటలనే  దముంగతనముం
జరిగముంద!  దముంగతనాల దశరా అతన పోగు
పెటట కనన డబుల్బల అనన పోయయి.  తన
సమమ  పోయేసరిక  వాడిక  చలా  బాధ
వేసిముంద.  కాన   తన ఎవశరిక చెపపకోలేడ!

పోలసల దగగ్గరిక కూడ పోలేడ! 

"నా  సమమన  దముంగతనముం  చసినవాడ
నాశనమెనపోతడ.  వాడిన  నేనే  పటట కొన
శకసత న!" అన వాడ చలా ఆవేశపడడ్డి డ. 

అయితే  ఆ  రజ  రాతబ్ర  అలసిపోయి

పడకనే  మముందు  వాడికో  ఆలచన
వచిచముంద:  'దముంగతనముం  చసి  సముంపదముంచిన
డబుల్బల  పోతేనే  తన  ఇముంత
బాధపడతనానడ;  మరి కషటపడి ఏద పన
చసకొన  నాలగు డబుల్బల వెనకేసకనన
వాళల  డబుల్బలన   తన  దముంగలముంచినపపడ
వాళలముంత  బాధపడి  ఉముంటారు?  తనన  ఎనన
తటల  తటిట ఉముంటారు?'

ఆ ఒకత ఆలచన వలల వాడిల  పరివరతన
వచిచముంద.  దముంగతనాల,  జలాల్స్ల మానేసి,

తనక ఎదురెనన ఏద ఒక చినన ఉదరగముంల
చరాడ.  బాధరతగా  పనచసి  నజముంగానే
పపయోజకడయరడ.

కాల జరితే తీసకోగలముం గాన నరు జరితే తీసకోలేముం!
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నేరమ-శక
నజముంగా ఈ కలలనానయే, అవి మనక చెపప రావ ఎముందుకన...

రచన : M.తవి, వికాస విదరవనముం, పోరముంక, కదషషజిలాల .

ఆ రజ ఆదవారముం.

రవి అలాపహారముం  తన,  అలా ఊరి బయట
తరిగ వదద్ద మన బయల దరాడ. 

మెలలగా వాళల ఊరిక దగగ్గరల ఉనన నద గటట న
నడచకముంటసూ  వెళతనానడ.  అలా
పోతసూ ఉముంటే అతనక నద ఒడడ్డి నే ఓ పెదద్ద
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మామడి చెటట  కనబడడ్డిద. 

మామడి చెటట పెనన ఒక పక గసూడ ఉముంద. ఆ
గసూటిల ఏమనానయో చసూడలన అతనక
ఆశ పటిటముంద. 

వెముంటనే గబగబా చెటట  ఎకాతడ వాడ.

ఆశగా  గసూడలక  తొముంగ  చసూసడ.

గధుమరముంగు గుడల  ఉనానయి అముందుల.  

వెముంటనే  వాటిన  జబుల  వేసకోన  కపముందక
దగబోయడ. 

అముంతలనే కాల జరి నదల పడడ్డి డ. 

నదల  ఉనన  మొసల  ఒకటి  రవి  కాలన
పటట కొన నద లపలక లాకతళలముంద. 

నళలలల ఊపరి ఆడక,  గటిటగా బరప బగుసక

పోయడ  రవి.  మొసల  రవిన  తీసక
పోయి ఒక కోట గుమామన వదలేసిముంద. 

రవి  గభలన  లేచి,  నదనముండి  దసూరముంగా
పోవటముం కోసమన, ఆ కోటలక దసూరాడ.

ఆ  కోటల  ఒక  రాజగారు-  బముంగారు
సిముంహసనముం   మీద  కరుచన  ఉనానడ.

ఆయన  రవికేసి  చసూససూతనే,  కోపముంగా
"నవేశగా,  పటట  గుడలన  దముంగతనముం  చసిన
పలలడివి?.  తపప  చసవ కాబటిట  నక శక
తపపదు" అనానడ!

వెముంటనే  వాడిన  అకతడిక  పటట కొచిచన
మొసలన  పలచి,  "నవశ  వడి  వపపెన  న
తోకతో  ఇరవెన  దెబల్బల  కొటట "  అన
ఆదశముంచడ.   మొసల రవిన  కొటేటముందుక
మముందుక  వచిచముంద.  తన  తోకన  పెనకతత
వాడిన ధబాలన కొటటబోయిముంద. 

ఆ కణానేన రవి భయముంతో కేక వేసి,  మముంచముం
మీద  నముండి  కముంద  పడడ్డి డ.  చసూసత  తనక
వచిచముంద ఒటిట  కలే!  గుడల  లేవ;  మొసల
లేదు!  నేరమసూ లేదు; శక్షా లేదు!! 
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మామ చసిన మాయ
రచన: ఆసిఫ , 8 వతరగత, జిలాల  పరిషత  ఉననత పఠశల, చెనేనకొతతపలల, అనముంతపరముం జిలాల . 

ఏడో తరగత చదవే అఖల చలా తముంటరి
పలలవాడ.  చదువలల  మనస  అసల్స్ల
నలచద కాదు వాడిక. కాన చతల మటక
ఎపపడ వలవల పెడతసూ ఉముండేవి. 

వాడి  తముంటరి  పనలతో  అముందరసూ
విసిగపోయరు:  "ఒరే!  చకతగా
చదువకముంటసూముంటే  కొముంచెముం  అలలరి  చసినా
ఎవశరసూ  ఏమీ  అనరు.  చదవకముండ

పోరముంబోకవెనతే  అసల  ఎవశరసూ  మెచచరు.

రాన రానసూ బబ్రతక కషటముం అవతముందరా!"

అన ఎముంత చెపపనా వాడ మాతపముం వినేవాడ
కాదు.

అయితే రజలనన  ఒకలాగా ఉముండవ కద,

అనకోకముండ  ఒక  రజన  ఓ  అదుద్భుతముం
జరిగముంద.  ఆ  రజ  కూడ  వాడ  బడి
ఎగగొటిట  ఎపపటిలాగానే  ఊరి  చివరలన
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పడబడడ్డి  ఇముంటిక  పోయడ.  ఆ యిముంటి
చటసూట చెటల ,  తపపల,  అట మసూలన ఓ
పడబడడ్డి బావి ఉముంటాయి.  

అయితే ఆ రజన ఎముందుకన,  బావిలముంచి
రముంగు  రముంగుల  పగల  బయటిక
వసత నానయి!  దనక  తోడ  "ఢముం!ఢముం!"

అముంటసూ భయముంకరమెనన శభద్ద ల! 

అఖల క  కొముంచెముం  భయముం  వేసిముంద.  అటసూ
ఇటసూ  చసూసడ,  ఎవరెననా  పెదద్దవాళళ్ళ
కనపసత రేమ,  ధనరారనక  అన.  అయితే
అసల అటవెనపకే ఎవశరసూ రారాయ!  ఒకత
కణముం పట వాడిక పరిపోదమనపముంచిముంద
గాన,  అడగుల వెనకత తరగలేదు.  వాడ
ఎముంత  'వదుద్ద !  వదుద్ద !'  అన  గముంజకలాడినా
అవి మాతపముం బావి వెనపకే దరి తీసయి. 

బావి లపలక దగేముందుక మెటల  ఉనానయి.

మెటల  అకతడకతడ విరిగపోయి ఉముంటాయి;

కాన ఎకతడ ఎలా ఉముంటాయో వాడిక కొటిటన
పముండే.  ఇపపడ  వాడి  కాళళ్ళ  ఆ  మెటలన
దగటముం మొదల పెటాట యి.  అఖల మనస
బగసిపోయిముంద.  "వదుద్ద  వదుద్ద "  అముంటముంద;

కాన  కాళళ్ళ  మనస  మాట  వినటేలదు.

ఇముంకేద శకత వాటిన నడిపసత ననటల ముంద. 

వాడి  మఖముం  పలపోయిముంద;  ఒళళ్ళముంత
చెమటల  పడతనానయి;  బావిలముంచి
దటటముంగా  వసత నన  రముంగు  రముంగుల  పగక
వాడిక ఊపరి ఆడనటల  అనపసతముంద.  ఇముంకా
మసూడ నాలగు మెటల  ఉనానయి అనగా
వాడిక  ఒక  భయముంకర  దదశరముం  కనపముంచి
కాల జరిముంద..

బావిల ఒక రాకసడ. దుమమ
కొటట కొకముండ జటట క ఓ ఎరపటి బటట, ఆక
పచచన  వముంటి  నముండ  వెముంటప కల,  ఎరపన-

తెలలన  బటల .  మెడలన,  చతలక
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ఎమకల  దముండల.  నడమ  చటసూట  ఒక
పరెపల దముండ. వాడ చకలముంమకలముం వేసకొన
కూరచన,  ఉయరల లాగా ఊగుతసూ ఏవేవ
మముంతపల  జపసత నానడ.  వాడిక
ఎదురుగుముండ  ఒక యజజ  గుముండముం ఉముంద.

మముంతపల చదువతసూ మధర  మధరల ఆ
మముంటలక ఏవ  పడల విసరుతనానడ
వాడ. ఒక మసూలగా మరుగుజజ  ఒకడ పెదద్ద
ఢముంకా  లాముంటి  దనన  "ఢముం  ఢముం"  అన
కొడతనానడ..

అఖల దబుల్బమన కపముంద పడేసరిక రాకసడి
యజజముం  భముంగమెనముంద.  వాడ  కళళ్ళ  తెరిచి
కోపముంగా  అఖల  వెనప  చసూసడ.  అఖల
తేరుకనే  లగానే  వాడ  చటకతన  లేచి,

పెనకగరి,  తన  చతలన  మముంతపదముండముంతో
అఖల  నతత  మీద  దభలన  ఒక  దెబల్బ
కొటాట డ.   మరుకణమే  సపదహ  తపపడ
అఖల. 

మెలకవ వచచసరిక  అఖల కాళళ్ళ  చతల
కటేటసి  ఉనానయి.  వాడిపపడ యజజగుముండముం
మముందు పడేసి  ఉనానడ.  మరుగుజజ వాడ

ఆగ ఆగ ఢముంకా కొడతనానడ.  రాకసడ
కళళ్ళ  మసూసకొన  "హీ పముం  హాపముం  భముం"  అన
అరుససూత విరగబడి నవశతనానడ.

అఖల  కళళ్ళ  తెరవటముం  చసూసిన  రాకసడ
మముంతపల  చదవటముం  ఆప  బగగ్గరగా  "ఒరే!

కరాప!  నవశ  నాక  సరిగాగ్గ  సరిపోయవ.

'చదువ సముంధరల లేకముండ,  పోరముంబోకగా
తరిగే  కరపవాడిన  పముంప  తలల!  నక  బల
ఇసత న!'  అన ఆ తలలన కోరుకోగానే నవశ
దగ  వచచవ.  నజముంగానే  చదువ  రాన
వాడివి!  నజముంగానే పోరముంబోకవి!  తలల  కోరి
పముంపముందరా, ననన! ఇముంకొదద్ద సపటల ఆ తలలనే
చరతవ  నవశ!"  అముంటసూ  పడిన
యజజగుముండముంలక  వేసి,  ఊగటముం
మొదలెటాట డ వాడ కళళ్ళ మసూసకొన.

అఖల  గుముండె  ఆగనటట లముంద.  ఏడపచిచముంద.

కొముంచెముం  సప  బగగ్గరగా  ఏడచడగాన,

రాకసడ అసల పటిటముంచకోలేదు.  చివరిక
"నవశనేద  అబదద్ధముం.  నేన  పోరముంబోకన
కాదు!  నేన  చదువకనన  పలాల డిన!"  అన
అరిచ సరిక,  రాకసడిల చలనముం వచిచముంద.
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వాడ  ఎగతళగా  నవశతసూ   "అవనా?

అయితే  మరి  ఏమెననా  పదరల  చెపప?
ఎకాతల  చెపప?  ఇముంగ లషు  రెనమల్స్  చెపప?
ఏమీ  రావ,  చసూసవా?!  వటిట  రషముం!

ఎముందుక పనకొసత ముంద?!" అనానడ. 

"బలక  పనకొసత ముంద  గురసూ!"  అనానడ
మరుగుజజ వాడ,  అవతలనముండి,  ఆవలససూత.
"బాగా చెపపవరా,  బలక పనకొసత డ వడ.

అముంతే" అనానడ రాకసడ.  

ఆ వెముంటనే కొదద్ద సప అఖల క తల
తరిగముంద.  తన  రకరకాల  పమలతో
యుదద్ధముం  చసత ననటల ,  బల  ఇచచ  కతతతో
వాటిన చముంపతననటల  అనపముంచిముంద.

సధారణముంగా  అఖల క ఇరవయోర ఎకతముం

వరకూ  రావ.  పదమసూడ  నముండి  అనన
తపపలే  ఉముంటాయి.  అయినా  వాడ  లేన
ధనరరముం నటిససూత,  రెముండో  ఎకతముంతో  మొదలెటిట
గడగడ  చెపపటముం  మొదలెటాట డ.  వాడి
తపపలనన  భరిముంచిన  రాకసడ
"తపపలనానయిరా!"  అన  నవిశ,
"పదరల?"  అన  అడిగ,  అవనన  కూడ
చెపపముంచకనానడ.  'తపపల,  రెనటల'  గాన
పపణభయముంతో అఖల నటిక ఏ పదరముం వసత
అద, చెపపడ.

విముంటనన  మరుగుజజ  వాడ  "ఇపపడెటాల ,
గుర!" అన కేకపెటాట డ అకసమతత గా. "వడ
కొముంచెముం చదవే పలాల డ లాగే ఉనానడ. మనక
పనక  రాడ గుర!"  అముంటసూ వచిచ  అఖల
తలమీద గటిటగా మళళ్ళ ఓ  మొతత  మొతత డ.

ఆ  దెబల్బక  మళళ్ళ  సపదహ  తపపన  అఖల క
ఈసరి  పమల,  కతత ల,  మముంచ
కొముండల,  కకతల,  సిముంహాల  అనన
కనబడడ్డి యి.  వాడ  అననటితోట
పోరాడతసూ పోయడ.

తెలవి  వచిచ  కళళ్ళ  తెరిచ  సరిక  వాడ  ఆ
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పడబడడ్డి  ఇముంటి గేటదగగ్గరే  పడి ఉనానడ.

తల బపప  కటిట  ఉననద!   బావిలముంచి పగ
ఏమీ  రావటేలదు.  పరిసరాలనన  పదలముంగానే
ఉనానయి.  రాకసడ,  వాడి అనచరుడ
ఇదద్దరసూ జడ లేరు.

వణకే కాళలతో ఇలల  చరుకనన అఖల, ఆ
తరాశత రెముండ రజల పట నదబ్రపోతసూనే

ఉనానడ.  ఆ  సరికే  ఇముంటిక  వచిచ  ఉనన
రముంగామామయర,  వాళల  కొడక  ఇదద్దరసూ
అఖల న  పలకరిముంచరు.  మధరల
మామయర ఒకసరి  "ఒరే!  పదరల చెపప!
ఎకాతల?" అననపపడ అఖల క 'ఈ గొముంత
ఎకతడో  వినాననే?!'  అనపముంచిముంద;  అయితే
అలసిపోయి  ఉముండటాన  వాడ  ఇక  ఏమీ
అనలేదు.

కాన  ఆ  తరాశత  వాడ  బాగా
మారిపోయడ. అలలరి తగగ్గముంచసడ; రజూ 
బడిక పోతనానడ; బాగా చదువతనానడ;

బాగా ఆడతనానడ కూడ.  తలలదముండప ల
అద  చసూసి  సముంతోషససూత  "ఇదముంత  రముంగా
మామ  చలవే!"  అనకనానరు.  "కాదు-

రాకసడి మహిమ" అనకనానడ అఖల . 

1. మొరగన కకతతోనసూ, పరన నటితోనసూ జగపతత .
2. సహనముం గల వరకతక వచచ కోపముం దరుణముంగా ఉముంటముంద జగపతత!
3. తీరిక లేకముండ గడిపే నసల్స్రమెనన జీవితముంతో జగపతత!
4. చినన రముంధబ్రమే పెదద్ద పడవన మముంచతముంద. జగపతత!
5. అత జగపతతతో ఎనన నషట లనానయి. దముంతో మరీ మరీ జగపతత!

జగపతతల!
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పపణతరగముం
ఆధారముం : గద లఖత  కమార , పదవతరగత, బనగముండలపడ, ఖమమముం జిలాల .

పటట వదలన వికపముం తరిగ చెటట  వదద్దక వెళళ్ళ,

బతళనన  భుజముంపెనన   వేసకొన,

చెటట దగాడ.  అముంతల   రబో  బతళముం
కదల,  "చసూడ  వికపముం,  ఒక  పోలస
అధికారిగా  నక  నా  మీద  ఏముం  కోపమ
అముంతపటటడముం లేదు.  పపత  పపణక ఒక నత
ఉముంటముంద.  అయితే నవశ  చసత నన   పన
మటక  నాక  తెలసి  ఏ  నత  పపకారమసూ
సరెననద కాదు.  గతముంల చముందబ్ర పపభుడ అనే

  కొతత  బతళముం
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చిననవాడ  ఒకడ  న  మాదరే  ఆలచిముంచి
బబ్రహమరాకసడిక  కూడ  లకవెననాడ.

అలసట  తెలకముండ  ఉముండటముం  కోసముం  నక
అతన కథ చెబుతన-  నరెతతకముండ విన"

అముంటసూ ఇలా చెపప సగాడ.    

అవముంతీ  రాజరప  మముంతబ్ర  సశరమక
ఒకతగానొకత కొడక చముందబ్రపపభుడ,  దసూర
దశముంల  విదరనభరసిసత నానడ.  కథ
మొదలయేరనాటికే  అతన  చదువ
మగసిముంద.  అతన గురువగారి ఆశీసల్స్ల
అముందుకొన,  తన మతప ల మగుగ్గరితో కలసి
అవముంతక తరుగు పపయణముం అయరడ.  

చముందబ్రపపభుడి మతప ల కశోరుడ, పపపలడ,

అనసూరుడ  మగుగ్గరసూ మసూడ సమముంత
రాజరల  యువరాజల.  యువకల
నలగురసూ  కూడ  సహసలసూ,

ధనరరవముంతలసూ, ఔతల్స్హికలసూనసూ. 

వాళళ్ళ  అలా  తరిగ  వసత ముండగా  మారగ్గ
మధరముంల ఒక పెదద్ద మరిప చెటట  కనపముంచిముంద.

అనేక  శఖలతో  ఒక  పెదద్ద  అరణరముంలాగా
విసతరిముంచి  ఉనన  ఆ  చెటట న  చసూడగానే

మతప ల  నలగురిక  అకతడ  కొముంత  సప
విశపమముంచలనపముంచిముంద.

అలా అనపముంచటానక కారణముం ఆ మరిపచెటట
మీద  ఎనన  ఏళల గా  నవసిముంచ  ఒక
బబ్రహమరాకసడ.  వాడి  పేరు  పపచముండడ.

వాడ  తన  మాయ  పపభవముం  చత
అటవెనపగా వెళళ్ళ బాటసరులన ఆకరిరముంచి,

ఆనక వాళలన తనేససూత ఉముండేవాడ. 

వాడిక ఈ నలగురీన చసూడగానే చలా
సముంతోషముం  వేసిముంద;  దనతోబాట  కొముంత
విచరముం  కూడ  కలగముంద.  ఏమముంటే  బబ్రహమ
శపముం  పపకారముం  వాడ  ఒక  రజన  ఒకత
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ధనరరశలన మముంచి తనలేడ!  అలా ఇపపడ
వళలన నలగురీన ఒకేసరి మబ్రముంగేస అవకాశముం
పోయిముంద వాడిక. 

తకణముం వాడ తన మెదడక పన పెటాట డ.

'ఏదెననా  ఒక  మాయ  చసి,  వళలన
ఒకతరకతరుగా,  నాలగు  రజలపట
తనాల'  అన వాడ పథకముం సిదద్ధముం చసకొన,

భీకరముంగా  అరుససూత  వాళల  మముందుక
దసూకాడ. 

వాడి అరుపలక ఆకాశముం వణకముంద. భసూమ
కముంపముంచిముంద.  పపశముంతముంగా  నదబ్రపోతనన
నలగురసూ గబాలన మేలొతన,  వరలల ఉనన

కతత ల బయటిక లాగారు. 

ఎదురుగా  అముంతెతత న  నలబడి,  గదన
తబ్రపపతసూ,  భీకరమెనన  కముంఠముంతో
వికటాటటహాసముం  చసత నన  పపచముండణష
చసూడగానే  నలగురిక  ఒక  పపకతన  భయముం
వేసినా,  మరక  పపకతన  విపరీతమెనన  కోక్రొథముం
కలగముంద.  అయితే  వాళళ్ళ  కతత ల
బబ్రహమరాకసడిన  ఏమీ  చయలేక,

వముంగపోయయి!  నలగురు  యోధుల
మఖాలసూ తెలవెల పోయయి.

పపచముండడపపడ  చికాకన,  బదద్ధకానన 
నటిససూత   "ఇముంక  చల.  నేన
అనమతముంచకముండ  మీరెవశరసూ
తపపముంచకోలేరు  ఎలాగసూ.  పపసత తముం  నాక
బాగా ఆకలగా వముంద. అముందులనసూ మీలాగా
బలమెనన  మనషులన  తన  చలా
ఏళలయిరముంద.  చసూసత ముంటే  కసత  యోధులాల
నరసూరిససూత ఉనానరు.  మీల ఎవరెననా ఒకరు
నాకపపడ  ఆహారముం  కముండి.  మగతవాళలన
వదలేసత న.  లేకపోతే నలగురీన ఒకతసరిగా
తనేసత న. వెముంటనే ఆలచిముంచకన చెపపముండి.
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ఇవాళల  నాక ఎవరు ఆహారముం  అవతరు?"

అన అరిచడ. 

అతన  మాటల  వినగానే  చముందబ్రపపభుడ
మముందుకొచిచ  "ఓయ!  బబ్రహమరాకస!

పపణతరగానక  నేన  సిదద్ధముం.  దయచసి  నా
మతప ల  మగుగ్గరిన  వదలెయిర.  ఆనక  న 
సముంతోషముం  కొదీద్ద  ననన  భకముంచవచచ!"
అనానడ  ధనరరముంగా.  బబ్రహమ  రాకసడ
నవెశరపోయినటల  అతనకేసి  చసూససూత
ఉముండిపోయడ.

అయితే  మగలన  మగుగ్గరి  ఆలచనలసూ
వేరేగా   ఉముండినన.  వాళళ్ళ  మగుగ్గరసూ
కటటగటట కననటల  ఒకతసరిగా  పరుగు
లముంకముంచకనానరు.

అయితే  వాళళ్ళ  మరిప  చెటట న  ఇముంకా
దటకనే  పపచముండడ  వాళళ్ళ  మముందు
పపతరకముం  అయరడ!  భయముంతో
తననకలాడతనన  మగుగ్గరిన  చతలత
బముంధిముంచి  నటి  దగగ్గరిక  తీసకళసూత  "పలల
కముంకలాల రా!  నానముండే   తపపముంచకోవాలన
చసూసత రా?!  ఇముంక  మమమలన  ఎవశరసూ

కాపడలేరు!" అన అరచడ కోపముంగా.  

"ననన  వదలెయ !  నేన  బముంధుర  రాజరప
యువరాజన.  నక ఆహారముం అయేరముందుక
చముందబ్రపపభుడ  ఒపపకనానడగా?  వాడిన
తన,  మమమలన  మగుగ్గరీన  వదలెయ"  అన
వేడకోసగాడ అనసూరుడ. 

మగలన ఇదద్దరసూ కూడ జలగా ఏడససూత
"అవనవన.  భసూతశపషష !  మేమెనతే
రాజకమారులముం.  రాజరనక  మా అవసరముం
చలా ఉముంద. వాడ కేవలముం మముంతబ్ర కొడక.

వాడిన  తముంటే  వేరే  ఎవరిక  నషటముం  లేదు"

అనటముం మొదలపెటాట రు. 
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పపచముండడ వాళల  మగుగ్గరీన, చముందబ్ర పపభుడిన
కొముంత  సప మారిచ  మారిచ  చసూసడ.  ఆ
తరాశత  మగుగ్గరీన  ఒకత  సరిగా  నటలక
వేసకొన మబ్రముంగేసి,  చముందబ్రపపభుడిన  మటక
ఏముం చయకముండ విడిచి పెటేటసడ. 

బతళముం  కథ  చెపపటముం  ఆప,  "ఇముంతక
బబ్రహమరాకసడ  మగుగ్గరిన  ఎలా
తనగలగాడముంటావ?  ఎవరెననా  ఒకరు
పపణతరగానక సిదద్ధపడితే మగలన మగుగ్గరీన
వదలేసత నననవాడ,  దనక  వరతరేకముంగా
చయటముం  ధరమ  విరుదద్ధముం  అవశద?

చముందబ్రపపభుడిన  ఎముందుక  వదలేసడ?

అతనలన  నత  సముంపద  వలల  రాకసడి
హదదయముంల పరివరతన కలగ ఉముంటముంద?"

అన అడిగముంద.

వికపముం చిరునవశ నవిశ,  "నేన మాటాల డగానే
నవశ  తరిగ  చెటటకతతవన  తెలస.

అయినా  నక  సమాధానముం  చెబుతన.

బబ్రహమరాకసడి  హదదయపరివరతన  ఒటిటద.

నజముంగా  అటాల ముంటిదదెననా  ఉముంటే  వాడ
అముందరిన  వదలపెటేటసి  ఉముండేవాడ.

బబ్రహమశపముం  పపకారముం  వాడ  రజక  ఒకత
ధనరరశలన మాతపమే తనగలడ. 'భయముంతో 
కొటట మటాట డే మగుగ్గరిన తనాలా,  ధనరరముంగా
నలబడడ్డి ఒకతడిన తన ఊరుకోవాలా?'  అనన
ఆలచనల  వాడి  'భసూత  నత'  మగుగ్గరిన
ఎముంచకనేటల  చసిముంద. చముందబ్రపపభుడి ధనరరమే
వాడిన కాపడిముందనటముంల సముందహముం లేదు.

మగలన  మగుగ్గరసూ  తమలక  పరికతనానన
రానవశటముం దశరా బబ్రహమరాకసడిక ఆహారముం
అయిపోయరనాల!" అనానడ.

వికపముంక అలా మౌనభముంగముం అవశగానే బతళముం
అతనన  తపపముంచకొన  ఎగరి  వెళళ్ళ,  మళళ్ళ
చెటటకతముంద.  

పపశన :  అదద్దముం జనలక ఎముందుకళళ్ళముంద?

జవాబు : ఎముందుకముంటే దనన ఫపముంల ఇరికముంచరు కాబటిట!
పపశన : మనముం ఆరేపపడ తడిసద ఏద?

జవాబు:  టవల

చిలప పపశన
తకత జవాబు
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సముందశముం
నజమే,  కద?  కారుకముంటే  విలవెననవి  మన  దగగ్గర  చలానే  ఉనానయి.  వేటిన  వదధా  కాకముండ
చసూసకోవటముం మన బాధరత.

రచన: హిమవరిరణ, 8 వ తరగత, రిషీ వారల ససూతల , మదనపలల. 

బెబ్రజిల  దశముంల  ఒక  కోటశశరుడి  దగగ్గర
పపపముంచముంలకలాల  అత  ఖరీదెనన  కారు  ఒకటి
ఉముండేద.  ఒకసరి  ఆయన తన  ఆ  కారున
"ఫలానా  రజన  పత  పెటటబోతనానన"

అముంటసూ పపకటన ఇచచడ: 

"నేన  ఈ  కారున  ఎముందుక
పతపెటేటసత నానన  కూడ  చెబుతన.

ఇపపడ  వాడకనేముందుక  అయితే  నాక
వేరే  కారుల  ఉనానయి.  ఇక  ఒకసరి  నేన
చనపోయక,  ఇముంక ఈ కారు వలన నాక
ఏలాముంటి  పపయోజనమసూ  లేదు!  అముందుకన
ఈ  కారున  ఇపపడే  పూడిచపెటటటముం
అననవిధాలగానసూ  సరెనన  పన!"  అన  ఆ
పపకటనల తెలయజసడ. 
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అముందరసూ  దీనన  గురిముంచి  రకరకాలగా
వారఖారనముంచరు.  కొముందరు  "ఈ
కోటశశరుడిక  డబుల్బల  ఎకతవెననాయి"

అనానరు. 

కొముందరు  "అయోర!  డబుల్బల ఉనానయిగాన
వడ  బలే   తెలవి  తకతవ   దదద్దమమ"
అనానరు. 

"ఇముంత విలవెనన కారున వదధా చసత నానడ.

ఎముంత పగర చసూడముండి" అనానరు కొముందరు-

మొతతముం  మీద  ఆయనన  ఎరిగన  వారిల
ఆయనన తటట కోనవారు లేరు. 

చివరిక  కారున  పతపెటేట  రజ  రానే
వచిచముంద. ఆ కారరకపమముం ఎలా జరుగుతముంద
చసూడటానక జనముం అముంత వచచరు.  కారున
పతపెటటడనక చలా గొపప ఏరాపటల  చశడ
కోటశశరుడ.  వచిచనవాళలముందరిక  విముందు
ఏరాపట చసడ; కారు పటేటముంత పెదద్ద గుముంత
తపవిశ  ఉముంచడ;  ఆ  గుముంతలక  కారున
దముంచముందుక కేపనల  వగనరాల అనన  ఏరాపట
చసడ;  కారరకపమానన  చసూసముందుక
అకతడిక  చరిన  పపజలముంత  సఖముంగా

కూరుచనేముందుక ఏరాపటల  చసడ. 

అముందరసూ  గుమకూడి  ఉతల్స్హముంతోట
మరియు అశచరరముంతోట వేచి చసూసత నానరు.

అముంతలనే కోటశశరుడ వచచడ.  అకతడిక
చరిన  పపజలముందరిన  పేరు  పేరునా
పలకరిముంచడ.  కరచలనాల  చసడ.

తనేద చలా గొపప  పన  చసత ననటల  పోజ
కొటాట డ.

దముంతో అకతడిక  వచిచన  వాళళ్ళక అముందరిక
రషముం  పెలల బకముంద.  అముందరసూ  కోపముంతో
ఉడికపోతసూ  "అయినా మీరెముందుక,  ఇముంత
విలవెనన కారున  వదధా చసత నానరు?  మీరు
చనపోయక ఇద మీక పనక రాకపోవచచ.

అముంత  మాతపన  దీనన  ఊరికే
పతపెడతరా?!  ఎవరికననా ఇవశచచ కద?!

ఇముంత  విలవెనన  దనన  నాశనముం  చస
అధికారముం  మీక  ఎవరు  ఇచచరు?"  అన
అతనన పపశనముంచరు. 

కోటశశరుడ  నవిశ,  ఇలా  సమాధానముం
ఇచచడ.  "ఇముంత విలవెనన కారున సమాధి
చెయరడనక  నేనేమీ బుదద్ధ  తకతవ  వాడిన
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కాన.  దీన  దశరా  నేన  అముందరిక  ఒక
సముందశనన  ఇవాశలనకనానన. 

చసూసరుగా,  నజముంగానే  ఈ  కారు  చలా
విలవెననద.  అయినా  నేన  దీనన  పత
పెటాట లన  నరషయముం  తీసకననముందుక  మీ
అముందరిక నా మీద ఎముంత కోపముం  వచిచముంద?!

కద?! 

కాన మీరెవశరసూ గమనముంచన సముంగత ఇముంకోటి
ఉననద.  మన  శరీరముంల  ఎముంతో  విలవెనన
గుముండె,  కళళ్ళ,  ఊపరితతత ల,  మసూతప-
పముండల  ఇలా  ఎనననన  అవయవాల
ఉనానయి?  పపత  అవయవమసూ  మానవ

సమాజనక  ఉపయోగపడేవే!  వెల
కటటలేనముంత విలవ వటిద!  అయినా,  మనముం
చచిచపోగానే ఈ అవయవాలనన మనతోపటే
అనవసరముంగా,  వదధాగా  మటిటల
కలసిపోవటేలద?  వాటిన గురిముంచి ఎవశరిక ఏ
మాతపముం చిముంత ఎముందుక లేదు? 

కారు పోయినా, డబుల్బ పోయినా మళల తరిగ
వసత యి;  కాన  మన   అవయవాల  తరిగ
రావ కద,  మరి మనముం ఎముందుక,  వాటిన
ఇతరులక  పనకొచచటల  బహమతగా
ఇవశటేలదు? 

మీక  తెలస?  పపత  ఏటా  కొనన   లకల
మముంద  అవయవ  దనముం   కోసముం  ఎదురు
ససూసత నానరు.  మనముం  అనకముంటే  వాళలక
చలా  సయముం  చయచచ!  ఆలచిముంచముండి!

అవయవదనముం  చెయరడనక  నరషయిముంచ-

కోముండి.  అవయవ దనముం  ఎముంత  అవసరమ
అముందరసూ  గురితముంచలా  చసముందుకే  నేన  ఈ
నాటకముం ఆడన!" అనానడ.

లాయర  : హతర చసిన కతత మీద న వేలమదబ్రల ఉనానయి- కాబటిట నవశ నేరసత డివి.

మదద్ద యి : నేన M.A చదవాన సర , వేలమదబ్రల వేయలల్స్న ఖరమ నాకేముంటి?!
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ఇదద్దరు సనహితల 
మసూలముం: ఓ.హెనబ్ర వాపసిన కథ- 'ఆఫటర టశముంట ఇయరల్స్'
తెలగుల సముంకపత కథనముం: సతశక నహర , 6 వ తరగత, వికాస విదరవనముం, పోరముంక, కదషషజిలాల .

13  సముంవతల్స్రాల  కపతముం  ఇదద్దరు  సనహితల
విడిపోయరు.  వాళళ్ళ  "మళళ్ళ ఇద చోటక
పదమసూడ  సముంవతల్స్రాల  తరువాత  వచిచ
కలసకముందమ" అన అనకనానరు. 

పదమసూడేళళ్ళ తరువాత, ఒక రజ రాతబ్ర పద
గముంటల సమయముంల  ఓ యువకడ ఒక
మెనదన పపముంతముంల నలబడి ఉనానడ. అతన
పేరు  మదన్.  అతన  ఎవరికోసమ  వేచి

చసూసత నానడ.  చీకటిల  నలబడి
ఉనానడేమ,  అతన  మఖముం  సరిగాగ్గ
కనపముంచటముం లేదు.

అముంతల  అకతడిక  ఒక  పోలస  వచచడ.

అతన  డరటల  ఉననటల ,  పోలస  డబ్రస
వేసకొన ఉనానడ.  నేరుగా ఆ యువకడి
దగగ్గరక వెళళ్ళ  పలకరిముంచడ.  'ఇముంత చీకటి
వేళ,  ఇకతడ  ఏముం  చసత నానవ'న  అడిగాడ.



కొతతపలల                                                                 41                                              జనవరి - ఫిబబ్రవరి 2019

యువకడ  తన  సనహితడ  కనలాష్ 
గురిముంచి,  పదమసూడ సముంవతల్స్రాల తరాశత
కలదద్ద మన  తమ  అనకనన  సముంగతీ
చెపపడ. 

కనలాష్ కోసముం చసూసత నానన. 'నా మతప డ
ఎకతడనాన  ఇవాళల  తపపకముండ  వసత డ
ఇకతడిక'  అనానడ.  తరువాత తన గురిముంచి
కూడ  చెపపడ.  తన  ఆ  ఊరిన  వదల
పెటాట క  మముంబాయి  చరుకననటట ,  అకతడ
సిటల  వారపరాల  చసి  బాగా  డబుల్బ
సముంపదముంచినటల  వివరముంగా  చెపపడ.

పోలసతన  అకతడే  మరి  కొముంత  సప
నలబడి,  యువకడిక  'గుడ్  ననట'  చెపప
వెళళ్ళపోయడ. 

కొదద్ద  సపటిక  అకతడిక  మరక  వరకత  వచిచ,

నడల  నలబడిన  యువకడిన
పలకరిముంచడ  'మదన్!  ఎలా  ఉనానవ?!'

అముంటసూ. 

ఐతే  యువకడ  అతనన  గురుత  పటటలేదు.

'ఎవరు మీరు?' అన అడిగాడ.  

"నేనేరా, కనలాష్ న" అనానడ ఆ వచిచన వరకత. 
కాన  అతన మఖముం మీద పడతనన వెలగు
వలల అతన కనలాష్ కాదు అన గురుత  పటిటన
మదన్  వెముంటనే  పరిపోయేముందుక
పపయతనముంచడ. 

కాన  ఆ  మనష  గబుకతన  అతన  మీదక
దసూక  అతనన  బముంధిముంచి  బడీల  వేసడ.

"బముంబాయిల  అనేక  సముంవతల్స్రాలగా
చటటవిరుదద్ధమెనన  పనల  చసత ననముందుక
గాన ననన  అరెసట  చసత నానన"  అముంటసూ,

తన జబులముంచి ఒక ఉతతరానన తీసి మదన్ క
ఇచచడ. 

ఉతతరముంల  ఇలా  రాసి  ఉముంద.  'మతపమా,

మదన్! ఇముందకనే మనముం మాటాల డకనానముం.
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పదమసూడేళల  తరాశత  కలదద్ద మనకనానముం;

కలసముం,  చసూసవా?!  నవశ  చసత నన
పనలక గాన మముంబాయ  పోలసల న
గురిముంచి  చలా  కాలముంగా  వెతకతనానరు.

నేన  కూడ  పోలసనే.  'నా  మతప డే  అ
దముంగ'  అన  ఇముందక  నతో
మాటాల డతననపపడే గపహిముంచన.  అయినా

ననన  నా  చతలతో   బముంధిముంచలేక  వేరే
ఇన్ల్స్ పెకటర  గారిన  పముంపసత నానన.  అనరథా
భవిముంచక లొముంగపోగలవ. 

న  పపయమతప డ కనలాష్.

ఉతతరముం  చదవి  సమగలర  మదన్  నరు
వెళళ్ళబెటాట డ.

 

సశగతముం!

కొతతపలల పసతకముంల  పలలల రచనలక పపధానరత ఉముంటముంద. ఈ పసతకముంల దదప సగముం కథల పలలల 
రాసినవి; మగలనవి పలలలకోసముం పెదద్దల రాసినవి.  బమమల  వేసిన  వాళళ్ళ కొముందరు యువకల, 

కొముందరేమ హెన ససూతళళ్ళల చదువతనన పలలల.

'పలలల రాసి పముంపే కథలల తపపలన సరిదదద్ద, వాటిక తగన బమమల వేయిముంచి పపచరిముంచటముం, ఆ కథలన 
ఇముంకా చలా మముంద పలలలక అముందముంచటముం' అనే పనన కొతతపలల గత పదళళ్ళగా చసత ననద.  చలా మముంద 
పలలలక, పెదద్దవాళళ్ళక కూడ అలా మాతదభష పటల మమకారముం కలగేటల  చయగలగముంద కొతతపలల.  
పెరిగే వయసల్స్ల ఉనన పలలల వికాసముం సకపమముంగా ఉముండేముందుక అవసరమయేర సమాజిక విలవలన 
ఆవిషతరిముంచ కథల, జనపదలల వాడకల ఉనన కథల,  వివిధ దశల కథల, పటల, పదరల, 

కవితల, నవశచచ కథల, జోకల ఇలా పలలలక ఏవేవి ఇషటమౌతయో అలాముంటి సహితీ పపకపయల 
ఆననటిక వేదకవతననద కొతతపలల.
వటి పపచరణల పూరితగా ఓపెన్  సరుల్స్  ఉపకరణాలన వాడటముం, అముందరసూ ఉచితముంగా చదువకనేటల  
వటిన ఇముంటరెనట ల పెటటటముంతోపట,  కొనన  పపతలన ఇలా అచచ వేసి పసతకాలగా అముందముంచటముం మాక 
ఇషటముం. వారపర దదషటతో కాకముండ అముందరి మేలసూ కోరి చస ఈ పనల మీరసూ ఏద ఒక రసూపముంగా 
పలపముంచకముంటే బాగుముంటముంద.   రముండి-   పలలల కథల పపపముంచముంలక అడగు పెటటముండి!!
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విధివాపత
రచన: క.వి.చముందబ్రక, పదవతరగత, జిలాల  పరిషత  ఉననత పఠశల, వేపరాల, కడప జిలాల .

వముంగదశనన  ఒకపపడ  అనముంగుడ  అనే
రాజ  పరిపలముంచ  వాడ.  ఆ  సమయముంల
అకతడి ఓ పలెలటసూళళ్ళ  హనమముంత అనే
విదశముంసడొకడ  ఉముండేవాడ.  'జతకాల
చసూడటముంల  ఆయనక ఎదురే లేదు'  అన
చెపపకనేవారు.

ఒకరజన  హనమముంత  యథాలాపముంగా

పసతకాల  సవరిససూతముంటే  అనముంగ  మహారాజ
జతక  చకపముం  కనబడిముంద.  తమ  రాజగారి
జతకముం  ఎలా  ఉముంద  చసూదద్ద మన  లెకతల
వేసిన  హనమముంతక  ఆ  జతకముంల  పెదద్ద
దషముం  ఒకటి  కనబడడ్డిద:  'మరక  నాలగు
ఐదు  రజలల  రాజగారిక  పపణగముండముం
ఎదురౌతముంద.  ఆయన  దన  నముండి
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తపపముంచకనేముందుక ఎలాముంటి అవకాశలసూ
లేవ' 

సముంగత తెలసక ఇక హనమముంత ఊళళ్ళ
నలవలేపోయడ.  ఈ విషయనన వెముంటనే
రాజగారిక  తెలయజయలన
బయలదరాడ.  మసూడ  రజలపట
నడిచి,  ఎనన  అవసర్థీల  పడి,  చివరిక
రాజధానక చరుకనానడ.

ఉదయనేన రాజగారి  ఆసర్థీ నానక వెళళ్ళడ.

"రాజగారు  ఇకతడ  లేరు.  దశటనల
ఉనానరు" అనానరు దశరపలకల.  

"రాజగారితో మఖరమెనన విషయముం చెపపల"

అనానడ హనమముంత. 

"ఆ మఖరమెనన   విషయముం ఏమట మాకే

చెపప" అన నవాశరు దశరపలకల.  

అయితే అద సమయముంల ఒక మముంతబ్రగారు
వచచరు అకతడిక. 

హనమముంత  మముంతబ్రగారితో  మొరపెటట -

కనానడ-  "రాజగారితో నేనొక మఖరమెనన
విషయముం మాటాల డల.  ఆలసరముం పపమాదనక
దరి తీసత ముంద!" అన.

మముంతబ్ర  హనమముంతన  ఊరడిముంచి  సముంగత
కనకొతన,  ఆయనన  మహా  మముంతబ్ర  దగగ్గరిక
తీసకళళ్ళడ.  

మహామముంతబ్ర అనేక రాచకారారలల వరసతముంగా
ఉనానడ.  'హనమముంత  కేవలముం
బహమానాల మీద ఆశతో,  పపశముంసల కోసముం
ఊరికే  ఇలా  చెబుతనానడ'  అన
మహామముంతబ్రక  అనపముంచిముంద.   "మముందు
ఇతనన   చెరసలల  బముంధిముంచముండి.  అసల
విషయముం ఏముంట చెపపముంచముండి.  రేపటి వరకూ
ఇతన అద మాట మీద ఉముంటే,  అపపడ
మన  ఆసర్థీ న  జోరతషురడిన  రమమముందముం"

అనానడయన.
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భటల తకణముం హనమముంతన  చెరసలల
బముంధిముంచరు.  అనేక  రకాలగా  పపశనముంచరు
అతనన. 
ఎనన రకాలగా అడిగనా హనమముంత తన
చెపపముంద  మళళ్ళ  మళళ్ళ  చెబుతనానడ తపప
మాట మారచటేలదు.  "ఆలసరముం  పపమాదనక
దరి తీసత ముంద.  బాదరత గలవారిన ఎవరినననా
రమమనముండి"  అముంటాడ; "అసలెననా నాదగగ్గరిక
వచిచనవాళళ్ళ జతకాల చసూసకొన హాయిగా
ఉముండక,  నాకముందుక  వచిచముంద  ఈ  ఖరమ?
అసల  రాజగారి  జతకానన  చదవి
చెపేపముందుక అసర్థీ న  జోరతషురల ఉముంటారు
కద?" అన వాపోతడ హనమముంత.

మరునాడ ఉదయముం అసర్థీ న జోరతషురడిక
కబురు  వెళళ్ళముంద.  "ఇకతడెవర  ఒకతన
వచచడ పలెల  నముండి.  రాజగారి గురిముంచిన
మఖరమెనన  విషయముం  ఏద   చెబుతడట.

మీరు రావాల కారాగారముం దగగ్గరిక" అన. 

జోరతషురడ "నేన ఒకత ఐదు నమషలల
వసత నానన-  ఆలగా  ఆయనన  జగపతతగా
చసూసకోముండి"  అన  వెనకత  కబురు  పెటిట

గబగబా ఆసర్థీ నానక చరుకనానడ.

అముంతలకే  వారాత హరుడొకడ  దురాశరతన
మసకొచచడ:  రాజగారు  పపజల  కషట ల
విచరిముంచ కపమముంల రాజర సరిహదుద్ద ల బస
చసరు.  అముంతక  మముందు  రజ  రాతబ్ర
ఆకసిమకముంగా  శతప సననరముం  జరిపన  దడిల
రాజగారు వరమరణముం చెముందరు! 

అముంత:పరముంలన వారముంత బావరుమనానరు.

"మనముం బముంధిముంచిన ఆ పముండితడిన వెముంటనే
సగౌరవముంగా  రపపముంచముండి"  అనానడ  అసర్థీ న
జోరతషురడ.  భటల  వెళళ్ళ  చసూస  సరిక
కారాగారముంల  హనమముంత  కూడ
చనపోయి  ఉనానడ!  అకతడ  రాజ
చనపోయిన కొదద్దసపటలనే ఇకతడ ఈయనా
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మరణముంచి ఉముంటాడనానరు వెనదురల.

"రాజగారి పపణాలక గముండముం ఉముందన నాకూ
తెలస.  అయితే  ఈ  విషయనన
వెలవరిముంచిన  వారిక  కూడ  పపణగముండముం
ఉముందన  తెలసకనానక,  సముంగతన

వెలబుచచకముండ  సమసరన  ఎలా
పరిషతరిముంచటమా   అన  ఆలచిససూత
ఉముండిపోయన.  అముంతలనే   ఈ  ఘోరముం
జరిగపోయిముంద"  అన  ఆసర్థీ నజోరతషురడ
వాపోయడ.

"పపముం  అముందరి  జతకాలసూ  చసూసిన
హనమముంత  తన  జతకానన  తన
చసూసకోలేకపోయడ-  విధి  వాపత  ఎలా
ఉముంటే  అలా  జరుగుతముంద"  అనానరు
మముంతబ్రగారు,  తనసూ  విచరపడతసూ,

'రాజగారి వారసడిన ఎలా ఎననకోవటమా'

అన ఆలచిససూత.

పడప కథల
1. అకత ఇముంటల దీపముం పెడితే, చెలెలలముంటిల వెలతరసత ముంద. ఏమటద?

2. అముంగటల కొముంటారు, మముందర పెటట కొన ఏడసత రు. ఏముంటద? 

3. అముంగటల వముంటాన, అముంగ ఇముంటల విపపతన, నసూతల దసూకతన. ఎవరిన నేన?

4. అముంగుళముం గదల అరవెన మముంద నవాసముం! ఏమా గద, ఎవరా మముంద?

5. అగగ్గ మీద బావి, బావిలన నళళ్ళల తేలే కపప. ఏముంటి ఇదముంత?

     (పేడపయిర, ఉలలపయ, అరటిపముండ, అగగ్గపెటట, నసూనల వేగే అపపడముం)

సౌజనరముం :"పలలల కోసముం పడప కథల  డ” . పతతపక మహన్  



కొతతపలల                                                                 47                                              జనవరి - ఫిబబ్రవరి 2019

బహమఖ పపజజ
"కొముందరు తమక తెలసిన విదరలే గొపపవన, ఇతరుల విదరల తకతవ అన వాదసత రు కాన, నజనక ఏ
విదర  గొపపదనముం  దనద.  దనన తకతవగా చసూడరాదు.  గలప-ఓటమల అముంటసూ ఏవ విదరలక
ఉముండవ.  ఓటమ ఏనాడ విదర తపప కాదు:  నేరిచన వరకత  ననపణరముంల లపముం ఉముందన మాతపమే అద
ససూచిసత ముంద. అతనక ఆ విదరన ఉపయోగముంచటముం సరిగా రాదన, దనలన మెళకవల అతనక సరిగా
తెలయవన, మనముం తెలసకోవాల " అముంటసూ తతగారు ఈ కథన రాసి పముంపరు. నజమే కద!

రచన: చపప వరభదబ్రపప, అనముంతపరముం

విజయదురాగ్గనన  జయేముందుప డ అనే  పపభువ
పలముంచ  సమయముంల  సననకలన  ఎముంపక
చసకోవటముంలన,  యుదద్ధ  శకణన

ఇవశటముంలన  విజయదురాగ్గనక  భరత
ఖముండముంలనే గొపప పేరు ఉముండేద.  మముందుగా
బలమెనన   యువకలన  తనదెనన  శ నలల

 తత చెపపన కథ
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ఎముంపక  చసకనేవాడ  జయేముందుప డ.  ఆ
తరాశత  వారిక  ఖడగ్గ  యుదద్ధముంలన,  గద
యుదద్ధముంలన,  విల  విదరలనసూ  శకణన-

పపముంచవాడ.  కనసముం  ఒక  విదరలనననా
అదుద్భుత  పపతభ  కనబరచిన  వారినే  తన
సననరముంల చరుచకనేవాడయన. 

అముంతే కాక వాళలక పపత యేడదీ పోటల
పెటిటముంచి,  వాళళ్ళ తమ విదరన ఎముంత మెరుగు
పరచకనానర  పరిశీలసత ముండేవాడ;  ఆ
పోటలల  గలచిన  వాళలక  రకరకాల
బహమతలనచిచ  సతతరిముంచవాడ.

ఒకసరి  ఆ  పోటలననటలనసూ  'పరుషోతతముం'

అనే  యువ  సననకడే  మేటిగా  నలచడ.

జయేముందుప డ  అతనన  పపతేరకముంగా
అభనముందముంచటమే కాకముండ,  తనతో బాట
అతనన  కూడ  రథముంల  కూరచబెటట కొన
వేటక తీసకళళ్ళడ.  

అయితే,  ఆనాటినముండీ  పరుషోతతమనల
గరశముం  తలెతతముంద.  తనే  గొపప  వరుడనన
విరపవగసగాడ.  తనకముంటే పెన  అధికారులపటల
అవిధేయతతో  కూడ  పపవరితముంచటముం
మొదలపెటాట డ.  పరుషోతతమడి పగరు-

మతతనానన  మహామముంతబ్ర  కూడ  అనేక
పరారయల  గమనముంచడ.  'సననరముంల
అవిధేయులక  తవ  ఉముండరాదు.

బయటివారిక ఎలలవేళలా సననరప సమెనకరత
శకత  అభవరకతముం  అవాశల.  సననకల
ఎవరికవారుగా తమే గొపప అనకముంటే ఇక
ఆ  సననరముం  శతప వలక  సనతముం
చలకననపోతముంద.  అముందువలల అలాముంటి వారి
పగరున  మొగగ్గలనే  తప ముంచివేయల’.

పరుషోతతమడి అహముంకారానన తగగ్గముంచి బుదద్ధ
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చెపపలనకనన మహామముంతబ్ర అతనపెన  పపతేరక
దదషట ఉముంచడ. 

విజయదురగ్గప సరిహదుద్ద  అడవలల  పపసిదద్ధ
చెముందన  దవాలయముం  ఒకటి  ఉముండేద.

విజయదురగ్గ వాసలే కాక,  పరుగు రాజరల
నముండి  కూడ  అనేకమముంద  భకత ల  వచిచ
దవడిన దరిర్శముంచకనేవాళళ్ళ.  రాజరలమధర
సదద్భువనక,  సతల్స్ముంబముంధాలక  ఆధారముంగా
నలచిన  ఆ  దవాలయముంల  ఆయుధ

ధారులెనన సననకలెవశరిన ఉముంచవాళళ్ళ కాదు.

విజయదురగ్గప  రాజలముంత  ఆ  పరముంపరక
కటట బడి ఉముండేవాళళ్ళ.
అయితే  అకసమతత గా  ఆ  దవాలయముంల
దముంగల  పడి,  విలవెనన  నగలన,  పూజ
సమగపన మొతతముంగా దచకపోయరు!

వెముంటనే మహామముంతబ్ర,  సనాపత ఇదద్దరసూ భరీ
సననక  దళలన  వెముంటబెటట కొన  పోయి,

దవాలయముం  చటట  పపకతల  అడవలనన
గాలముంచి,  దముంగలన పటిట బముంధిముంచటమే కాక,

వసత వలననటిన  తెచిచ  ఖజనాక  జమ
చసరు.  "అయితే ఇక మీద దవాలయనక
సననక భదబ్రత కలపముంచటముం అవసరముం పపభసూ!"

అన విననవిముంచకనానరు. 

కాన  రాజ  జయేముందుప డ  అముందుక
సమమతముంచలేదు.  "మా  వముంశముంల  ఎవశరసూ
చయన  పన  ఇద-  దవాలయముంలక
సననకలక పపవేశముం లేదు. పవితపతక, శముంతక
ఆలవాలముంగా నలవవలసిన  దవాలయముంలక
ఆయుధాల పపవేశముంచకూడదు" అనానడ.
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"ఆయుధాల  ఉముండవ  మహారాజ!

ఆయుధాల  ధరిముంచన  సననకల  మాతపమే
ఉముంటారు" అనానడ సనాపత.

మహారాజ  నవాశడ:  "ఆయుధాల  లేన
సననకల  ఎవరిక  రకణ  కలపసత రు?"

అముంటసూ.

మహామముంతబ్ర  కలపముంచకొన  "మేముం  దనన
గురిముంచి ఆలచిముంచముం పపభసూ!  ఆయుధాలతో
పపమేయముం లేన చీనా దశప యుదద్ధ విదరల
కొనన  ఉనానయి.  తమరు  సరేనముంటే  మన
రాజరప యువకల ఒక పద మముందక మేముం
అలాముంటి శకణ నపపసత మ" అనానడ.

"అవి  ఊరికే  పేరుక  మాతపమే.  అటాల ముంటి
విదరల  సననకల  ఆతమ  రకణకే  సరిగాగ్గ
ఉపయోగపడవ- ఇముంక దవాలయనన అవేమ
రకసత యిలే!"  అనానరు  రాజగారు
చటకతన.  అయినా  మముంతబ్ర-సనాపతల
ఉతల్స్హానన నరుకారచటముం ఇషటముం  లేక  "సరే!

కానవశముండి!  చసూదద్ద ముం.  అయితే ఆరు నలల
తరాశత  పరీక   పెడతముం  వాళలక!"  అన
అనమతముంచరు.

వెముంటనే  మహామముంతబ్ర  పపకటనల జరీ  చసి,

పద  మముంద  మెరికలాల ముంటి  యువకలన
ఎముంపక  చసకనానడ.  సనాపత  సశయ
నేతదతశముంల  వారిక  ఆయుధాల  లేకముండ
పోరాడే విదరలల శకణ ఇవశబడిముంద. 

చసూససూతముండగానే  ఆరు  నలల  గడిచయి.

ఒకనాడ మహామముంతబ్ర  "పపభసూ!  తమరు ఇక
మన  ఆయుధ  రహిత  రక్షా  దళనన
పరీకముంచవచచ.  వారి  శకణ  ఒక  సర్థీ యిక
వచిచముంద"  అన  తెలయపరచడ.   వాళలన
పరీకముంచటముం  కోసముం  రాజగారు  తమవెముంట
తీసకవచచ  యోధులల  పరుషోతతముం
ఉముంటాడన  మహామముంతబ్రక  తెలస.  "ఇక
పరుషోతతముంక  కనవిపప  కలగే  రజ  దగగ్గర
పడిముంద" అనకొన నవశకనానడయన.

అముందరసూ దవాలయ పపముంతనక చరారు.

అకతడ ఒక మరిప చెటట  నడల ఇరవెన-ఇరవెన
ఒకత  సముంవతల్స్రాల  యువకల  కొముందరు
నలబడి  ఉనానరు.  పలెలలల  వాళల  మాదరే
పముంచెల  కటట కొన,  గుముండ  చసకొన,

పలకల పెటట కొన ఉనానరు వాళళ్ళ. 
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వాళలల  ఒక  పలలవాడిన  మముందుక
రమమనానడ రాజ.  అతడ వచిచ  అముందరిక
నమసతరిముంచడ.

కముండల తరిగన సననకడిన ఒకడిన
మముందుక  పలచరు  రాజగారు-  "నవశ
ఈ  పలాల డిన ఓడిముంచల.." అనానరు.

అతన  సిగుగ్గ  పడతసూ,  "పపభసూ!

పలలవాడితో..?" అనానడ. 

"శతప వ  ఎవరెననా  పోరాటముం  పోరాటమే!"

అనానరు రాజగారు కఠినముంగా.

"కమముంచముండి  మహారాజ!  తమరి  ఆజజన
శరస  వహిసత న"  అముంటసూ  అతన  ఆ
బాలకనతో  దశముందశ యుదద్ధ నక తలపడడ్డి డ.

ఏముం  జరిగముంద  తెలనే  లేదు.  మరుకణముంల
సననకడ  మటిట  కరచి,  మెడ  పటట కొన
మసూలగుతనానడ! 

రాజగారు  "శహభష్!"  అన చపపటల  కొటిట,
పరుషోతతమడిన  పలచరు.  "నక
సరిజోదు,  వడ"  అన  ఆ  పలలవాడిన
చసూపముంచరు.

పరుషోతతముం  మీసల  మెలవేసి,  "పపభసూ!

తమరు  ననన  అవమానసత నానరు.  ఇతన
శరీరముంల పడికడ కముండలేదు. చతలల ఒకత
ఆయుధముం  కూడ  లేదు.  ఇముంకా  మీసల
మొలవనే లేదు.  వడ,  నాక సరి జోడ?!

నేన కతత పటిట నలసత,  ఒకత వేటతో ఇతనన
రెముండ మకతల చసత . గద అవసరముం లేదు-

నా ఒకత పడిగుదుద్ద తో ఇతన తల టముంకాయ
మాదరి  పగలపోతముంద.  ఇక  నేన  వేస
బాణాల  ధాటిక  వడి  శరీరముం  తసూటల



కొతతపలల                                                                 52                                              జనవరి - ఫిబబ్రవరి 2019

పడిపోతముంద" అనానడ. 

"నవశ  నక  నచిచన  ఏ  ఆయుధమెననా
వాడచచ-  ఈ  కరపవాడిన  ఓడిసత  చల"

అనానడ  మహామముంతబ్ర.  "అవనవన"

అనానరు రాజగారు.

రాజగారి  ఆదశముంతో  పరుషోతతముం  ఆ
బాలవరునతో పోరాటానక సిదద్ధపడడ్డి డ.

పరుషోతతముం అతనన కతతతో కొటటజూచడ. ఆ
బాలకడ  అత  చకచకరముంతో  ఉననవాడ
ఉననటేల  కపముందక  వముంగ  లేచడ.  పరుషోతతముం
అతనన  కతతతో  ఎననసరుల  పడవచసూచినా
బాల యోధుడ కడి ఎడమలక వముంగటముం,

లేద గాలల పెనక ఎగరి, గరటాల కొటిట తరిగ
నటారుగా  నలబడడముం  చసత నానడ.

పరుషోతతముం  గదన  ఉపయోగముంచినా
ఏమాతపముం పపయోజనముం లేకపోయిముంద. గద ఆ
పలలవాడి  శరీరానన  కనసముం  తకన  కూడ
తకలేదు.  కపమముంగా  పరుషోతతముం
అలసిపోయడ.  ఇద  అదునగా  ఆ
పలలవాడ చకచకరముంకొదీద్ద  పెనకగరి,  తన కాల
మడమతోట,  పదలతోట,  పడికల

గుదుద్ద లతోట పరుషోతతముం ఎదపెననా,  తలపెననా,

వపపెననా మహావేగముంతో మదటముం మొదల
పెటాట డ.  వరసగా పడతనన  ఆ  దెబల్బలక
దకత తోచలేదు పరుషోతతమడిక.  అసల
ఆ  వరుడ  తనక  ఎదురుగా  ఉనానడో,

పపకతన  ఉనానడో,  వెనక  ఉనానడో  కూడ
ఊహిముంచలేనముంత వేగముంగా తరుగాడతసూముంటే,

ఇక  ఏమీ  చయలేన  నసల్స్హాయతల
పరుషోతతముం చతల మడిచ నేలకొరిగాడ. 

రాజగారు ఆశచరరముంతో "మహామముంతీబ్ర! మన
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సముంపపదయక  యుదర్థీ  విదరలన  అననటిన
మముంచిన ఈ విదరన ఏమముంటారు? నవశనన
చీనాదశప  యుదద్ధ  విదర  ఇదనా?  దీనన
మీకవరు నేరాపరు?"  అన పపశన  వెనక పపశన
సముంధిముంచడ.

"వటిల  పల  రకాల  ఉనానయి-  ఈ
విదరలన 'మారరల  విదరల' అముంటారు పపభసూ.

కరాటే,  కముంగ్ ఫ,  జూడో వముంటి పేరలతో  ఇవి
మన  తసూరుప  దశలల  ఔననతరనన
పముందయి.  వసత త:  ఏ  విదర  కూడ
తనముంతట తన  గొపపదీ కాదు;  తకతవదీ
కాదు పపభసూ,  తమరిక తెలయనదమననద?

యోధునక  ఔననతరమే  ఆ  విదరల
పపకాశసత ముంద.  యోధున  సధనవలల  విదర
పరిపషటముం  అవతముంద;  యోధున  గరశముం
విదరన  హరిసత ముంద"  అనానడ మహామముంతబ్ర,
ఓరకముంట  పరుషోతతమడిన  చసూససూత.
"తమరు  ఈ  పదమముంద  కరపవాళల  మీదక
ఇరవెనమముంద సననకలన పముంపముండి పపభసూ! వరి
పపజజన  పపతరకముంగా  చసూడవచచ"  అన

జోడిముంచడ.

రాజగారి  ఆజజతో  ఇరవెనమముంద  సననకల,

కొముందరు గదల ధరిముంచి,  కొముందరు ఖడగ్గల
ధరిముంచీ మముందుక దసూకారు. కొముందరు తమ
ధనసల్స్లనముండి  బాణాల  వేయటముం
మొదలెటాట రు.  మారరల  విదరల  నేరిచన
యువయోధులముంత  వర  విహార ముం  చసరు.

కొదద్ద  సపటలనే  మెనదనముం  అముంత  ఖాళ
అయిముంద:  ఇరవెన  మముంద  సననకలసూ  మటిట
కరచరు!

రాజగారు  యువకలన  మెచచకొన,

దవాలయ  రకణ  కోసముం  వారిన
నయోగముంచముందుక అనమతముంచరు. 

'ఒక  దెబల్బక  రెముండ  పటటల'  అననటల ,

మహామముంతబ్ర  ఒక  వెనపన  పరుషోతతమడి
అహానన  ఓడిముంచడ;  మర  వెనపన
దవాలయప సమసరన తీరాచడ.  రాజగారి
మెపప  నముందడ.   బుదద్ధ  శలల  పపతభ
బహమఖముంగా ఉముంటముంద కద!

ఆపదలల ధనరరముం పపదరిర్శముంచగలగేవాడే ధీరుడ
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కలసచిచన అదదషటముం
రచన: ఇశక , ఇముంటరీమడియట, రాయలచెరువ, యడిక మముండలముం, అనముంతపరముం జిలాల .

రాయల  చెరువల  నవసిముంచ  లక్ష్మయర
అదదషటవముంతడ అనకనేవాళళ్ళ అముందరసూ.

పద  ఎకరాల  చన  ఉముండేద  అతనక.

లక్ష్మయర చలా మముంచివాడ. ఎదురు పడిన
శతప వనననా  ఇముంటలక  పలచి  మరారదల
చసముంత మముంచివాడ. 

ఆ  సముంవతల్స్రముం  అముందరిలాగానే  లక్ష్మయర
కూడ  తన  పలముంల  వేరుశనగ  వితతనాల
వేసముందుక తయరయరడ. చనన బాగా
దుకత చసి, వితతనాల వలచి పెటట కొన, వరరముం

కోసముం ఎదురు చసూడసగాడ.  

కాన అముంతక మముందులాగే ఆ ఏడద కూడ
అదనల వరారల  పడలేదు.  'పడతయిలే'

అన  ధనరరముం  చసి  వితతన  రెనతలముందరసూ
ఘోరముంగా  నషటపోయరు.  చలా  పలాలల
వేరుశనగ  మొలకల  కూడ  రాలేదు.

గాపమముంల అముందరసూ  అపపలపలయరరు. 

"తశరపడి  వితతకపోవటముం  మముంచిదెనముంద.

అయినా  ఈ  సముంవతల్స్రముం  అముంత  చనలన
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బీడగా వదలతే  ఎలాగ?"  అన ఆలచిససూత
విచరముంల మనగాడ లక్ష్మయర. 

ఆరజ రాతబ్ర చీకటి పడతముండగా ఒక
మసలాయన  లక్ష్మయర  ఇముంటి  తలప
తటాట డ.  "పెదద్దయర!  మాద  కొమమల
తముండ.  సముంతకన  బయలదరి  వసత ముంటే
బముండి  చకపముం  విరిగ,  ఆలసరమెనపోయిముంద.

అటసూ ఇటసూ కాకముండ ఇరుకతపోయన.

తమరు  సరేనముంటే  ఇకతడ  ఈ  రాతబ్రక
పడకొన,  రేప  ఉదయముంగా  మళళ్ళ  మా
ఊరిక నేన బయలదరి పోతన" అన.

"దనదమముంద,  పశువలన  అకతడ  కటేటసి,

నవశ  లనక  రా,  రముంత బువశ  తముందువ

మాతోటి"  అన  అతనన  ఆహాశనముంచిన
లక్ష్మయరక  మాటల  సముందరద్భుముంల  మరినన
వివరాల తెలసయి:  అతన అముంతక కపతముం
పముండిముంచిన  కొరపల  అమమకనేముందుక
వచచడ సముంతక. అతన దగగ్గర ఐదు బసత ల
కొరపల ఉనానయి.

ఆ  రజ  రాతబ్ర  నదబ్రపోబోతముండగా
లక్ష్మయరక  ఓ  ఆలచన  వచిచముంద.

"వేరుశనగక  అదన  ఎలాగసూ
తపపపోయిముంద.  ఇపపడ  తన  చనల
కొరపల వేసత  ఎలా ఉముంటముంద?  దవడ నా
కోసమే  పముంపముంచినటల నానడ  ఇతనన!  ఒకత
వాన పడితే చల-  కొరపల పముండిపోతయి.

వాటిక  పెదద్ద  రేట ఉముండదు;  కాన  చనన
బీడగా వదలటముం కముంటే అద మముంచిద కద!"

తెలలవారాక,  మసలాయన  చెపపన  రేటక
ఐదు  బసత ల  కొరపలసూ  కొనేసి  అతనన
సముంతోషముంగా ఇముంటిక పముంపముంచడ లక్ష్మయర.
నజముంగానే  అదదషటముం  ఆ  మసలాయన
రసూపముంల  వచిచముందమ  మరి-  ఆ  రజ
సయముంతపమే  వరరముం  మొదలెనముంద.  ఎకతడో
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వచిచన  తఫన  వలల  రాయల  చెరువల
నముంగ నేలా ఏకమయేరటల  వానల పడడ్డి యి.

ఊళల పలాలనన చెరువలయరయి. 

లక్ష్మయర  ఎముంతో  సముంబరపడిపోయడ.

"వేరుశనగ వితత దమా? వరి వేదద్ద మా?" అన
అతనకపపడ  రకరకాల  ఆలచనల
వచచయి. 

అయితే మరకవెనపన మసలాయన మఖముం
గురుత కొససూత ఉముండిముంద. చివరిక "ఏమెననా సరే!

కొరపలే వితత దముం. దవడ నాకోసముం ఆ వాటేన
పముంపముంచడ"  అన  తన  చనల  అముంతటా
కొరపల  చలేలసడ,  ఎవశరు  ఏమనాన
వినకముండ.  పలాలనన  రెనతలముందరసూ

గబగబా వరి నారు కొనకొతచిచ నాటారు.

అయితే  పపకదత  రెనతన  మళళ్ళ  మసమే
చసిముంద.  ఆ  సముంవతల్స్రముం  ఇక  వానల
పడలేదు.  అదన  తపపపోయక  వేరుశనగ
వేసిన రెనతతో బాట, వరి నాటిన రెనతలముంత
భరీగా  నషటపోయరు.  లక్ష్మయర  పలముంల
మటక కొరపల విరగ కాసయి.

"అయినా  ఏముం  లాభముం?  కొరపల  పశువల
మేతక  తపప  ఇముంకముందుకూ  పనక  రావ"

అనానరు అపపటికే నషటపోయిన రెనతల. వాళల
అముంచనాలన  వమమ  చససూత  లక్ష్మయర
పముండిముంచిన  కొరపల  మొతతముం  మముంచి  ధరక
అమమడయరయి.  "తదణధానారల చకతర
వారధిన  దరి  చరనవశవ"  అన  కొతతగా
కనకతనన పటటణాల వాళళ్ళముంత వరసల కటిట
మరీ కొనకతళళ్ళరు,  లక్ష్మయర పముంటన.  ఆ
ఒకత  సముంవతల్స్రముంలనే  వేరుశనగకముంటేన,

వరికముంటేనసూ ఎకతవ లాభనన కళళ్ళజూసడ
లక్ష్మయర,  తనక  ఆ  అదదషట ననచిచన
మసలాయనక  మనసలనే  కదతజజతల
చెపపకముంటసూ.
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మారిన ననజముం
ఏ  మారుపకననా  ఒక  పపరముంభముం  అముంటసూ  కావాలల్స్ముంద.  ఆ పపరముంభముం  ఎపపడ  అముంతక  మముందునన
పరిసిర్థీతక భననముంగానే ఉముంటముంద.  ఈ కథలలాగా కకతలల ఈ మారుప సధరమ కాద చెపపలేముం గాన,

మనషులల  మటక ఇద సధరమే అనపసత ముంద. మీరేమముంటారు ? 

రచన: మదద్దరాల శనవాసల, ఉపధారయుల, తబ్రపరాముంతకముం, పపకాశముం జిలాల .

పలలలక  ఆకల  ఎకతవ.  టామీ  కకతపలల
చిననగా  ఉననపపడ  దనక  కూడ  చలా
ఆకల  ఉముండేద.  రజముంత  ఆహారముం  కోసముం
వెతకతముంటసూ తరిగేదద. 

ఒకోతసరి,  ఊళళ్ళ  ఏ  హోటలలముంచో  మముంచి
భోజనముం  వాసన  గుపపన  తగలేద.  పపతసరీ

ఆశతో అటవెనపక పరుగు పెటేటద  పపముం.

పపతసరీ  విసతరాకల  కనబడటముం,  గబగబా
విసతరలల  మసూత పెటటటముం,  మరుకణాన  ఓ
పెదద్ద  కకత  వచిచ  మీద  పడటముం,  ఏముం
జరుగుతననద  అరర్థీమయేర  లపలే  అద
ఎకతడో దసూరముంగా పోయి పడటముం.  "కయ,
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కయ"  మన  వణకతముంటసూ  అటాల
దసూరముంగా నలబడేదద. ఆ వచిచన పెదద్ద కకత
తనేసక, ఇముంకా ఏమెననా మగల ఉముంటే టామీ
అదదషటముం, అముంతే.

చలా  సరుల  పెదద్ద  కకత  మగముంచ  లపలే
మధర రకముం కకతల కొనన వచిచ పడేవి. అవి
వచచయముంటే  ఇక  టామీక  ఒకత  మెతక
కూడ  దకేతద కాదు.

చినన కకతల దముంగగానే తనాల. ఒకసరి
టామీక  అకసమతత గా  ఓ  మాముంసముం  మకత
దరికముంద.  చటకతన  అద  అటసూ  ఇటసూ
చసూసిముంద-  వేరే పెదద్ద  కకతలేవ దగగ్గరల  లేవ.

దముంతో అద చటకతన ఆ మకతన నట
కరుచకొన  పరుగతత,  ఒక  మసూలగా  ఆగ,

దనన గబగబా తనేసిముంద.

బబ్రతక  మెళకవల  అటాల  నేరుచకననద
టామీ.   ఆటముంకాలన అధిగమససూత,  ఓటమన
భరిససూత, మెలలగా పెదద్దదెనముంద. 

ఇపపడ  దనక  కముండల  తరిగాయి.

అనచరుల  కూడ  ఏరపడడ్డి రు.  ఎటాల ముంటి
యుదద్ధముంల  అయినా  ఇపపడ  దనద
పెనచయి.   మొదటల  ఉముండిన పెదద్ద  కకతలనన 
ఇపపడ  మసలవెననాయి.  చినన  కకతలక
ఎటాల గసూ బల ముం ఉముండదు!  అటాల  అద తరిగే
పరిసరాలలన  హోటళళ్ళ,  చెతతకముండీల అనన
ఇపపడ దన సముంతముం అయిపోయయి. 

సధారణముంగా దన వయస కకతల ఏవ
పలల కకతలన,  మసల కకతలన తననవశవ;

పపశముంతముంగా ఒక చోట ఉముండనవశవ.  తరిమ
తరిమ సముంతోషపడతయి. 

కాన  టామీ  మనస  మాతపముం  అటాల
కరకబారలేదు.  చిననతనముంల  తన
ఎదురుతనన  కషట ల  దనక  గురుత నానయి-

అయినా  ఆ  అనభవాలకగాన  'ఇపపడ
పపతీకారముం  తీరుచకోవాల'  అన  దనక
అనపముంచలేదు. 
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చినన  కకతలన  చసూసినపపడలాల  దనక
చిననపపటి  తనే  గురుత కొచచద.  మసల
కకతలన  చసూసినపపడలాల  దనక  "తరాశత
ఎపపడో నేనసూ వటిలాగానే అయిపోతన"

అనపముంచద. 

తన ఆ ఆలచనల కారణముంగా అద
చిననపలలలతోటి,  మసల  కకతలతోట
పోటాల డటముం  మానేసిముంద.  తనక  దరికన
ఆహారముంలనే  కొముంత  భగానన  వాటికోసముం
వదలసగముంద.   మెలలగా  మసల  కకతల,

చినన  కకతల  టామీన  ఇషటపడటముం
మొదలెటాట యి. 

ఒకోతసరి  దన  మముంచితనానన  బలహీనత

అనకొన చిననచసూప చసూస కరప  కకతల
ఎదురయేరవి  దనక.   అలాముంటివాటితో
మటక అద పపణాలక తెగముంచి పోరాడేద.

వాటి మీద తన బలానన నరసూపముంచకనేద.

రాన  రాన  టామీక  తన  పదద్ధత  మముంచిద
అనన  నమమకముం  కలగముంద.  ఇపపడ  అద
తనక  ఎకతడ  ఆహారముం  దరికనా,  మగత
కకతలననటిన  పలవటముం,  కలసి  తనటముం
మొదలపెటిటముంద.    బలముం  ఉనన  కకతల
బలహీనలన  కరవబోతే  కూడ  తన
అడడ్డి కొనసగముంద.  ఆ  కపమముంల  దన
అనచరుల  కూడ  అద  పన
చయసగాయి.

అలా ఉననదనన తోటి కకతలతో పముంచకొన
తముంటసూ  పెదద్దయిన కొక్రొతత  తరముం  కకతలక
అటాల  పముంచకొన తనటమే అలవాటయిముంద! 

ఇపపడ ఆ ఊరి కకతల ఆహారముం కోసముం
అసల  కొటాల డకోవ!  దరికన  ఆహారానన
అనన  కలసి  తముంటాయి!  వాటి  ననజమే
మారిపోయిముంద!
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రాతపలస
రషరన్ జనపద కథఇముంతక రాత పలస వేటితో తయరెనముందబాల్బ?!

అనసరణ: శ క.వి. కదషషరావ, కరసూనల.

రషరన్ సననకల మగుగ్గరు, ఎకతడో కొముండలల
ఉనన  సననక  శబరముంల  తమ  పనల
మగముంచకన,  సలవల  మీద  ఊరిక
బయలదరారు.  అముందుల ఒకరు సరజముంట,

మర ఇదద్దరు పీటా,  షషల.  అటాల  నడిచీ
నడిచీ  చివరిక  అడవిలముంచి  బయటపడి,

వాళళ్ళ ఓ గాపమముంలక పపవేశముంచరు. 

"అబల్బ!  మనషుల ఉముండే తవక వచచముం!

ఇముంక మనక చకతన కాయగసూరల భోజనముం
దరుకతముంద!  ఊళలల  పపజల  చలా
మముంచివాళళ్ళ.  మనలన  చసూడగానే  వాళళ్ళ
మనక సశగతముం పలక,  వేడి వేడి భోజనముం,

కడప నముండ పెడతరు" అనానడ సరజముంట.

నలలగా  సరెనన  భోజనముం  లేక  తపముంచి
పోతనానరు పీటా, షషల. నజముంగానే వాళళ్ళ
దగగ్గర  తనేముందుక  ఏమీ  లేవ.  అడవలల
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కనబడడ్డి ఏ జముంతవన  పటట కొనేముందుక ఒక
పెదద్ద సముంచి,  దనన ఉడకవేసకొన తనేముందుక
ఒక పెదద్ద గనన తపప ఇముంక వాళల దగగ్గర వేరే ఏమీ
లేవ.  సరజముంట  మాటలతో  వాళళ్ళక  ఆశ
పటిటముంద.  కణాలల  ఆ  ఆశ  కాసత  ఆకలగా
పరిణమముంచిముంద. 

అయితే వళళ్ళ వెళళ్ళ సరిక ఊరివాళళ్ళవశరసూ
బయట  రడల  మీద  లేరు.  వళలన  చసూసిన
వాళళ్ళ కూడ కొముందరు చటకతన కటికల

మసూసకనానరు.  అలా  వాళళ్ళ  అనకనన
సశగత  సతతరాలలాముంటివేవ  వాళళ్ళక
దరకలేదు. 

"ఏమీ  పరేలదు.  చల  బాగా  ఉముంద  కద!

అముందుకన  తలపల  మసూసకనానరు
గాపమసర్థీ ల. మన రాకన ఎవశరసూ గమనముంచి
ఉముండరు కూడ. వాళళ్ళ గనక మనలన చసూసి
ఉముంటే ఈ పటిక  మనముం  వేడి  వేడి  ససూప
తపగుతసూ  చల  మముంట  మముందు  కూరచన
ఉముండేవాళలముం!"  అముంటసూ  ఒక  ఇముంటి  తలప
తటాట డ సరజముంట. 

"ఎవరసూ?!"  అన  ఒక  సతస  లపలనముంచి
అడిగముంద. 

"అమామ! మేమ మగుగ్గరముం సననకలముం. చలా
దసూరముం  నముంచి  నడచి  వసత నానముం.  మాక
తనేముందుక  కొముంచెముం  ఏమనాన
దరుకతముంద?"  అడిగాడ సరజముంట. 

"అయోర,  తముండి లేదు.  ఈ సరి మా పముంట
పలముం  అసల్స్ల  పముండలేదు"  అముంద  ఆ
గొముంత.  ఇముంటి  తలప  కొముంచెముం  కూడ
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తెరుచకోలేదు.

ఇముంకొక  తలప,  మరక  ఇముంటి  తలప
తటిటనా తముండి లేదనే  చెపపరు తపప, ఎవశరసూ
వాళలన  లనక  ఆహాశనముంచలేదు,  కనసముం
కొముంచెముం వేడి టనళళ్ళ కూడ పోసత మనలేదు.

"వళలముంత ఎవర తీవపవాదుల తలసూక అయి
ఉముంటారు.  లేద  సననకలముంటే  పేపమ  లేన
సధారణ పపజలెననా అయి ఉముంటారు.  వళలతో
పెటట కముంటే మనముం ఆకలతో మాడిపోతముం"

అనానడ షష.

"కాదు. వళలముంత సశరర్థీ పరుల. పేదరికముం
వళలక  సశరార్థీ నన  నేరిపముంచిముంద"  అనానడ

పీటా.

"నజమే  అనపసత ననద.  వళళ్ళక  గుణపఠముం
చెబుతన  చసూడముండి..  మన  కడప
నముండలముంటే  ఇద  తపపదు.  ఇపపడ  నేన
చెపపనటట  చయముండి.  ఏముం  జరుగుతముంద
చసూడముండి"  అన  వాళలతో  గుసగుసగా  ఏద
చెపపడ. 

ఆ  తరాశత  అతన  ఓ  ఇముంటి  మముందు
నలబడి, లపల వాళళ్ళక వినపడేటటట  గటిటగా
"షష,  పీటా!  మీరు వెళళ్ళ  మాముంచి రాళళ్ళ
తీసకరముండి..  మనముం  రాతపలస
చదద్ద ముం!" అనానడ. 

"వావ!  సరే!  సరే!  మాక రాత పలసముంటే
చలా ఇషటముం!"  అరిచరు పీటా,  షషల.  ఆ
వెముంటనే  ఇదద్దరసూ  గటిట  గటిట  అడగుల
వేసకముంటసూ,  ఉతల్స్హముంగా  మాటాల డ-

కముంటసూ అవతల  ఉనన  బయలలక వెళళ్ళ,
కొదద్ద  సపటలనే  మసూడ  చెటట  కొమమలన
కొటట కొచచరు.  సరజముంట  వాటిన  ఊరి
మధరల తబ్రభుజకారముంగా నలబెటిట,  తమ
తెచచకనన గననన దనక కటాట డ.  ఆలగా
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వాళళ్ళదద్దరసూ  అట  పపకతగా  పరుతనన
మముంచినటి కాలవ నముండి నళళ్ళ,  కొనన చినన
రాళళ్ళ  తీసకవచిచ,  వాటిన  ఆ  గననల
ఒకతటొకతటిగా  వేససూత  పెదద్ద  పెదద్ద  శబాద్ద ల
చశరు.

"చసూసవా!  ఇద,  నాక  నచచద,  రాత
పలసల!" అరిచరు అముందరసూ. 

దముంతో  ఆ  ఎదురుగుముండ  ఇముంటల  ఉనన
'డిమటిక్రొ'  ఆనే  వడబ్రముంగక   వళల  తయరు
చయబోతనన  రాతపలస  మీద  ఆసకత
పెరిగపోయిముంద.  "ఏమటి,  చసత నానరు?"

తలప తీసకన బయటిక వచిచ అడిగాడ
వాళలన. 

"మముంచి రాతపలస.. నక ఏ రకముం ఇషటమ
చెపప" అడిగాడ సరజముంట. 

"రాత పలస?  మేమ ఎపపడ  వినలేద
దన గురిముంచి?!" ఆశచరరపోయడ డిమటక్రొ.
"వినలేద?  ఊరుకోముండి!  రాత  పలసముంటే
తెలన సననకడే ఉముండడ. అముంత రుచికరమెనన
వముంటకముం  మీక  తెలకపోవటమేమటి?"

అనానడ  సరజముంట,  డిమటక్రొక  తన  పపకతన
కూరుచనేముందుక చోట చసూపససూత.
ఆలగా  పీటా,  షషల  ఇదద్దరసూ  గననల
నళళ్ళ పోసి, దన కముంద మముంట పెటాట రు. 

"రముండి,  రుచికరమెనన రాతపలస రుచి
చసూడముండి  మాతో  పట"  అన  డిమటక్రొక,

అకతడే తమ ఇళళ్ళ మముందు నలబడి  'వళళ్ళ
ఏముం  తయరు  చసత రు'  అన  ఆసకతగా
చసూసత నన మర ఇదద్దరు గాపమసర్థీ లక చెపపడ
సరజముంట. 
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అముంతల ఉడకతనన నళలలముంచి ఒక చినన
రాయిన తీసి నటిల వేసకన, "అబాల్బ ఈ
విధమెనన  రాళళ్ళ   చలా  రుచికరముంగా
ఉముంటాయి!" అన చెపపడ షష. 

"ఓ  మముంచి  గరిట  తీసకరా,  పలసన
బాగా  కలపల.  కలపతే వచచ పలస రుచి
భలే  ఉముంటముంద"  తన  పపకతనే  కూరుచనన
డిమటక్రొక  చెపపడ  సరజముంట.  డిమటక్రొ
చటకతన లేచి ఇముంటలక వెళళ్ళ గరిట  తెచిచ
ఇచచడ. 

వళళ్ళ  హడవడి  విన,  చటట పకతల
ఇళళ్ళవాళళ్ళ  కూడ  వచిచ  చటసూట
కూరుచనానరు.  అముందరసూ  రాతపలసన
గురిముంచి తెలసకన ఆశచరరపోయరు. 

"మముంచి  వాసన  వసతముంద?"  అడిగాడ
సరజముంట.  గననక  దగగ్గరగా  మొహముం  పెటిట
"చలా  మముంచి  వాసన  వసతముంద"  చెపపడ
షష. 

"ఒక  ఉలలపయ  వేసత  రాతలన  మరిముంత
రుచిన, వాసనన ఉలల బయటక తెసత ముంద."

నవశతసూ చెపపడ సరజముంట. 

"మా  ఇముంటల  ఉలలపయల  ఉనానయి
ఆగముండి"  అముంటసూ పరుగతత కళళ్ళ రెముండ పెదద్ద
ఉలలపయల  తెచిచ  ఇచిచముంద  ఓలాగ్గ  అనే
ఆవిడ. 

"చల!  ఇవి చల!  ఇక రాళళ్ళలన వాసన
మొతతముం  తగులతముంద  మకతక!"

అనానడ సరజముంట, గటిటగా వాసన పీలససూత.
అతనన చసూసి అముందరసూ మకతల గటిటగా
పీలాచరు.  పష కూడ గటిటగా వాసన పీలచ.

"బాగుముంద  బాగుముంద"  అన  సరిటఫెన  చసడ.

ఒక నమషముం తరాశత  "కారరెట వేసత మముంచి
ఆరగరముం, పలసక మముంచి రముంగు వసత ముంద
కూడ" అనానడ కూడ. 

"దనదముం  భగరముం.  నా  దగగ్గర  కారరెటల
ఉనానయి  ఆగముండి-"  అముంటసూ  ఆనాన  అనే
ఆవిడ ఇముంటలక వెళళ్ళ కారరెటల  తెచిచముంద. 

"చల! చల! ఇక రాత పలసక చకతటి
రముంగు వసత ముంద.  చసూసరా!  అపపడే కొదద్దగా
రముంగు మారిముంద?!" అముంటసూ గననలన నళలన
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గరిటతో ఎతత పోసడ సరజముంట.

"ఒకట,  రెముండో  ఆలగడడ్డిల  తగలతే
పలసక నముండదనముం వసత ముంద"  చెపపడ
పీటా, సమయముం చసూసకొన. 

"మా  ఇముంటల  ఆలగడడ్డిల  ఉనానయముండి"

అముంటసూ మారార అనే ఆవిడ ఇముంటలక  వెళళ్ళ
ఆలగడడ్డిల తెచిచముంద. 

"మీరు కూడ ఇకతడే ఉముండి రాత పలస
రుచి  చసూడల"  అన  మారారతో  అనానడ
పీటా.  అవి  కొముంచెముం  ఉడికాక  "అయోర! 
ఆలగడడ్డిల  రాతలన  సవాసనన
అడడ్డి కముంటాయి  కద!  ఇపపడ  కొనన
మాముంసప  మకతల  వేసత  చల-

రాతపలస  మహా  రుచిగా  వసత ముంద"

అనానడ సరజముంట. 

"మా  ఇముంటల  కొనన  మాముంసప  మకతల
ఉనానయిలే,  తెసత న ఆగు"  అన మాముంసప
మకతల తెచచడ డిమటిక్రొ. 
అపపటికే  అకతడిక  చరిన  మరికొముంతమముంద

గాపమసర్థీ ల  రాత  పలసన,  డిమటిక్రొ
సహాయనన  పగడరు.  రాళళ్ళతో  పట
ఉలలపయల,  కారరెట,  ఆలగడడ్డిల,

మాముంసప  మకతల  ఉడిక  నజముంగానే
అకతడముంత మముంచి వాసన రాసగముంద. 

"మీ  గాపమముంల  పలస  తయరు
చయడనక  పనకొచచ  రుచికరమెనన  రాళళ్ళ
ఉనానయి. మీ అదదషటముం, వాటితోటి మీరముంత
అపపడపపడ రాతపలస చసకోవచచ-

పపసత తముం  ఈ  పలస  తపగడనక  పతపల
తెచచకోముండి" అన చెపపరు సరజముంట, షష. 

"మేమముంత  వరకూ  ఇముంత  రుచికరమెనన
పలస  ఎపపడ  తగలేదు"  అముంటసూ
డిమటక్రొ,  ఓలాగ్గ,  ఆనాన  లతో  పట  మర
నలగురు  గాపమసర్థీ ల  పలస  ఇషటముంగా
తగారు.  వాళలకముంటే ఇషటముంగాన,  ఆకలగాన
తపగారు మగుగ్గరు సననకలసూనసూ!

అటాల  కడప  నముండక,  రాతపలసక
మనససూస్ఫూరితగా  కదతజజతల  చెపపకముంటసూ
సననకల మగుగ్గరసూ ఇముంటి బాట పటాట రు.
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పదరముంగముం-103
నరశహణ: డ. సిరి, మరారలగసూడ, నలొగ్గముండ జిలాల , తెలముంగాణ రాషటసముం

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12 13

14 15

2. రేపక రేప, మర రకముంగా (3)

4. ఉపధారయుల తరగతల చెపేపవి (3)

5. శముంతనక వరతరేకముం  (2) 

7. తరగబడిన 'పేగు' (2)

9 . అటనముండి వచిచన 'అనబముంధముం' (4)

12 . చపల పటటడనక ఉపయోగముంచ సధనముం (2)

14. Religion, తెలగుల  (2)

15. 'సతస' న ఇలా కూడ అనచచ (3)

అడడ్డిముం-నలవ ఆధారాల సహాయముంతో ఈ గడలన 
నముంపగలరేమ చసూడముండి.   నముంపన పదరముంగానన, 
కేవలముం పోసట కారుడ్డి పెన  రాసి, మాక అముందటల  
పముంపముండి.  మీ బడి పేరు, తరగత, మీవాళల  ఫోన 
నముంబరు  తపపక రాయముండి. 

సరెనన సమాధానముం రాసి ఎముంపకనన మగుగ్గరు పలలలక 
 కొతతపలల - 103 న  బహమతగా పముంపసత ముం!

1. ఇద ఉముంటే ఎముంతటి అపయననముంచెననా 
తపపముంచకోవచచ (3)

2. 'Bear' న తెలగుల ఇలా అముంటారు(5)

3. తలకపముందులెనన 'కోడి' (2)

6. 'వరాహముం' (2)

8. జటట ల జీవిముంచ పపణ (2)

10. 'భసూమ' క మర పేరు (3)

11. 'మలేరియ' జశరానక కారణమెనన కటకముం (2)

13. 'తీగ' మరలా (2)

 నలవ

 అడడ్డిముం

మా చిరునామా: కొతతపలల, 1-127/A, యముంఆరశ ఆఫీస దగగ్గర, చెనేనకొతతపలల- అనముంతపరముం జిలాల - 515101



ఆట వెలదుల
రచన: శ్రీ రయాపురసం లసంగారడిడ్డిగార

పపతులకు:  శ్రీ లసంగారడిడ్డిగార యసంఐజ- 319 (28-05-435), హౌససంగ్ బోర్డ్డి కాలన,  అనసంతపురసం, ఫోన: 7330864140

పిలల్లోలకు  కూడా  అరర్థమయజ్యేటుల్లో  చినర్నె  చినర్నె  పదాలతో  ఆటవెలదుల
కూరచర  విశత్రాసంత  పపధానపాధాజ్యేయల  శ్రీ  లసంగారడిడ్డిగార.  ఇరవెల
రరపాయల  ఈ  చిరపుససకసంలో  ఆణిముతజ్యేలల్లో సంట  నరట  ఎనమిద
పదాజ్యేలనార్నెయ.  పిలల్లోలకు,  పిలల్లోలకు  తెలగ  పటల్లో  మకుస్కూవ
పసంచదామనకున  వారిక,  భాషాభిమానలకు  ఇవి  చాల  ఉపయోగ
పడతయ.

మచచక కొనర్నె:

చెపుప్పు చేత బటట్టి చెసంపకు కొటట్టినా
బదద్ధకసుస డెపుడు బాగ పడడు
చీమకవడు నరప్పు చెమటోడుచ గణమున?

సతజ్యే శోభితసంబు సౌరి పలకు

లసంచగసండితనము అసంతమగ వరకు
భారతవన గతి బాగ పడదు
చిలల్లో  బడిన ఓడ చేరనా గమజ్యేసంబు?

సతజ్యే శోభితసంబు సౌరి పలకు

అసంటరనవాయె సదల్దీల రగల
కొరప బువర్వ తినర వెరిప జనల
డొలల్లోతన మెరగము తెలల్లోబయజ్యేములోన
సతజ్యే శోభితసంభు సౌరి పలకు.

పుససకము రచయత మససక జనతము
కాలగమనమసందు చిలకన సుధ
మసంచి పొతసములకు మిసంచిన సరి లేదు
ముదముతోడ యవత చదువవలన

విదజ్యే నరర్వనటట్టి విదాజ్యేరర్థ లసందుర
చదువు చెపప్పునటట్టి చవటలనర్నె
వానలేన చోట వసంకల పారనా?

సతజ్యే శోభితసంబు సౌరి పలకు

ఆపద దరిచేర ఆసందోళన వలదు
జీవితమున దీపి చేదులసండు
గసండె బలము తోడ మసండిగా సాగము
సతజ్యే శోభితసంబు సౌరి పలకు.



 NEFT TRANSFER  కోసస:
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(బబసకు వారి నియమాలననుసరిసచ,  "కబష్ హబసడడసగ్ చారర్జీల"గా పపతిసార రర. 

50 అదనసగా చెలడసచవలసి వసస నన్నద..  అసదువలడ బబసకులో డబబ్బు కటట్టకసడ-  

నేరుగా మీ అకకసటు నుసడే టట్రానున్సుఫర్ చేయగలరని పట్రారర్థన)

 

      పపసస తస అసదుబటులో ఉనన్న కొతసపలడ పపసటు పుససకల వివరాల:

కపమ
ససఖబ

వివరాల ఒక సెట్ లోని
పుససకల ససఖబ

సాట్ట కులో ఉనన్న సెటుడ
(సమారుగా)

వెల (రర)

(పోసట్టజి అదనస)

1 2012 Set 7 10 140

2 2013 Set 3 73 75

3 2014 Set 10 303 250

4 2015 Set 7 721 175

5 2016 Set 8 880 200

6 2017 Set 7 1150 175

7 2018 Set 7 1250 210
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కొతసపలడ పపసటు పుససకలను ఆన లలనడ ఆరర్డరు చేయటస, చసదాల కటట్టటస చాలా సలవ!    కపడట్ కరుర్డ ల 
దాద్వారాను, డెబిట్ కరుర్డ ల దాద్వారాను, నెట్ బబసకసగ్ దాద్వారా కూడా కొతసపలడకల  డబబ్బుల చెలడసచవచచ! అకకసటు 
నెసబరుడ  వెతుకుకనే పని కూడా లేదు!  ససదరిరసచసడ: http://www.instamojo.com/kottapalli

కొతసపలడని మీ మితుప లకు, మీరు చదవిన బడులకు, మీ సమీపసలోని లలబబ్రరలకు బహూకరిసచసడ! 

కథల పుససకలసడీ కథల పుససకల!  పలడల చెపప్పిన కథలనన్నయ! పెదద్దల వాట్రాసిన కథలనన్నయ! 

రసగురసగుల బొమమ్మలనన్నయ! అకకడకకడా జోకులనన్నయ! 

ఆన లలన లో దొరుకుతునన్నయ! ఇపుప్పిడే కొనసడ! అసదరికీ చెపప్పిసడ!!! 

రాబోయే 12 ససచకలకల మసదసస  చసదా:

రర. 360/- (పోసట్టజీ మరియు యసెన్సుమమ్మస్ ఛారర్జీల కలప)

గమనిక:  అచచయిన పుససకల ఎపప్పిటికపుప్పిడు సాధారణ పోసట్ట లో పసపబడతాయి.

మరినిన్న వివరాలకల ససపపతిసచసడ:  కొతసపలడ పపచరణల, 1-127/A, యసఆరద్వా ఆఫీస దగగ్గర, చెనేన్నకొతసపలడ, 
అనసతపురస జిలాడ . పన: 515101.  ఫోను: 7702877670,  9490180695.  ఇ-మయిల : team@kottapalli.in 


